Interpolis
Rechtsbijstandverzekering
Verzekeringsvoorwaarden
Fiscaal en Vermogen (LEX-RV-56-211)

Fiscaal en Vermogen

Inhoudsopgave
Klik op de vraag om naar de pagina met het antwoord te gaan.

Verzekerd ............................................................................................................................................................................ 3
1. Waar geldt de dekking - Fiscaal? .............................................................................................................................. 3
2. Waar geldt de dekking - Vermogen? ....................................................................................................................... 3
3. Vanaf welk moment geldt de dekking Fiscaal en Vermogen? .............................................................................. 3
4. In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Fiscaal? ........................................................................................... 3
5. In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Vermogen? ..................................................................................... 3
Niet verzekerd ................................................................................................................................................................... 5
6. Wanneer is rechtsbijstand niet verzekerd? ............................................................................................................ 5
7. Bij welke geschillen is rechtsbijstand niet verzekerd? .......................................................................................... 5

2 van 7

Verzekeringsvoorwaarden Interpolis Rechtsbijstandverzekering

November 2021

Fiscaal en Vermogen

Verzekerd
U heeft een geschil over belastingen. Of u heeft een geschil dat te maken heeft met uw vermogen.
Bijvoorbeeld uw beleggingen of uw tweede woning. Met deze dekking bent u voor rechtsbijstand
verzekerd.

1.

Waar geldt de dekking - Fiscaal?
In Nederland.
Alleen als het voorval waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond.
En het geschil valt onder het Nederlands recht.
En de Nederlandse rechter is bevoegd.

2.

Waar geldt de dekking - Vermogen?
In Nederland.
Alleen als het voorval waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond.
En het geschil valt onder het Nederlands recht.
En de Nederlandse rechter is bevoegd.
Geschillen over de tweede woning: in alle landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en Noorwegen.
Alleen als het voorval waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond.
En als het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen.
En als de rechter van datzelfde land bevoegd is.

3.

Vanaf welk moment geldt de dekking Fiscaal en Vermogen?
Na een wachttijd van 3 maanden vanaf de ingangsdatum van de dekking.
Zijn er meer oorzaken waardoor het geschil ontstaat?
–
Dan moet de 1e oorzaak na de wachttijd van de dekking zijn.
Nooit een wachttijd bij een geschil over een overeenkomst.
–
En de overeenkomst tijdens de nieuwe dekking is gesloten.
Nooit een wachttijd als de nieuwe dekking aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering.
–
En het geschil verzekerd zou zijn onder die bestaande verzekering.
Nooit een wachttijd bij letsel.
Nooit een wachttijd bij een geschil in het verkeer.

4.

In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Fiscaal?
Een verzekerde wil bij de rechter in beroep gaan.
Alleen als het geschil te maken heeft met belastingen, toeslagen of belastingrecht.
–
Bijvoorbeeld over de inkomstenbelasting.
–
Bijvoorbeeld over de zorgtoeslag.
En alleen geschillen met een gemeente, de Belastingdienst of een andere overheid.
En alleen als de verzekerde al een bezwaarschrift heeft ingediend.
–
En dit bezwaarschrift is afgewezen.
En alleen als de verzekerde deze verzekering al had toen werd besloten over zijn bezwaarschrift
En alleen als deze verzekering geldt in de periode waarover hij de belasting moet betalen.
–
Of in de periode dat verzekerde de toeslag kreeg of juist niet kreeg.

5.

In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Vermogen?
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met aandelen, obligaties, opties.
Of andere waardepapieren.
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Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met beleggingsadvies.
Alleen als de adviseur is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met bemiddeling bij beleggen.
Alleen als de bemiddelaar is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met vermogensbeheer.
Vermogensbeheer betekent het investeren van geld door een verzekerde zelf of door een
professionele partij zoals een bank of zelfstandige vermogensbeheerder.
–
Bijvoorbeeld beleggingen in aandelen of obligaties.
Alleen verzekerd als de vermogensbeheerder is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een overeenkomst waarbij ook belegd
wordt.
Bijvoorbeeld een beleggingsverzekering.
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een lening waarbij ook belegd wordt.
Bijvoorbeeld een beleggingsfinanciering.
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een 2e woning of met een stuk grond dat
de verzekerde bezit.
Ook de grond en bijgebouwen die bij de 2e woning horen.
–
Een 2e woning is een vakantiewoning, chalet, stacaravan of elk ander pand dat verzekerde
heeft.
–
Maar niet de woning waar de verzekerde staat ingeschreven.
Niet: een stuk grond of een 2e woning dat wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.
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Niet verzekerd
Kijk ook in de algemene verzekeringsvoorwaarden.
In de Algemene verzekeringsvoorwaarden van de Interpolis Alles in één Polis® staan situaties die niet
verzekerd zijn. Per situatie leest u daar precies wat niet verzekerd is:
Ernstige conflicten (molest).
Atoomkernreactie.
Fraude door u of een verzekerde.
Niet nakomen voorwaarden.
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is.

6.

Wanneer is rechtsbijstand niet verzekerd?
Als het geschil ontstaat voor de ingangsdatum van de dekking Fiscaal en vermogen.
Of als de verzekerde toen kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan.
Zijn er meer oorzaken waardoor het geschil ontstaat?
–
Dan moet de eerste oorzaak na de ingangsdatum van de dekking Fiscaal en vermogen zijn
ontstaan.
Als de oorzaak van het geschil ontstaat na het einde van de dekking Fiscaal en vermogen.
Als een verzekerde iets doet wat nadelig is voor Achmea Rechtsbijstand.
Bijvoorbeeld een geschil te laat melden.
–
Waardoor de behandeling duurder wordt.
–
Waardoor de behandeling moeilijker wordt.
–
Waardoor Achmea Rechtsbijstand de zaak niet meer zonder de rechter kan oplossen.
Als een verzekerde een ander opdracht geeft de zaak te behandelen.
Zonder toestemming van Achmea Rechtsbijstand.
Als een verzekerde niet meewerkt.
Ook als de verzekerde niet de waarheid vertelt.
Ook als de verzekerde niet alles vertelt.
Als een verzekerde opzettelijk iets doet, of hij doet opzettelijk niets terwijl hij wel iets had moeten
doen.
Waardoor de behoefte aan rechtsbijstand voorspelbaar is.
Ook als het niet de bedoeling was om rechtsbijstand te krijgen.
Alleen of in een groep.
–
Ook niet: als verzekerde zelf niets doet.
Als een verzekerde een bedrijf, kantoor of praktijk heeft.
En het geschil heeft daarmee te maken.
Bijvoorbeeld een geschil over een kapperszaak aan huis.
Ook niet: geschillen tussen vennoten, partners of aandeelhouders.
–
Ook als zij vroeger vennoot, partner of aandeelhouder waren.
Ook niet: als de verzekerde iets onderneemt waarmee hij lijkt op een bedrijf.
–
Wij vinden dat de verzekerde lijkt op een bedrijf:
Als de verzekerde regelmatig zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen waar
de verzekerde geld voor vraagt.

7.

Bij welke geschillen is rechtsbijstand niet verzekerd?
Geschillen die te maken hebben met deze rechtsbijstandverzekering.
Ook over de kwaliteit van de rechtsbijstand door Achmea Rechtsbijstand.
Ook over de kwaliteit van de rechtsbijstand door deskundigen die Achmea Rechtsbijstand inschakelt.
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Geschillen die te maken hebben met een zelf gekozen advocaat of andere juridisch deskundige.
Alleen als deze wordt betaald door deze verzekering.
Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de rechtsbijstand.
Geschillen die te maken hebben met het uitlenen van geld door de verzekerde aan anderen.
Geschillen die te maken hebben met industrieel eigendom of intellectueel eigendom.
Bijvoorbeeld auteursrecht.
Bijvoorbeeld octrooirecht.
Bijvoorbeeld merkenrecht.
Geschillen die te maken hebben met uw bedrijf, kantoor of praktijk.
Ook geschillen tussen vennoten, partners of aandeelhouders.
–
Ook als zij vroeger vennoot, partner of aandeelhouder waren.
Ook niet: als verzekerde iets onderneemt waarmee hij lijkt op een bedrijf.
–
Wij vinden dat een verzekerde lijkt op een bedrijf:
Als een verzekerde regelmatig zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen waar
hij geld voor vraagt.
Geschillen die te maken hebben met een schuld of vordering die een verzekerde heeft
overgenomen.
Bijvoorbeeld door een erfenis.
Bijvoorbeeld een schuldvernieuwing.
Geschillen die te maken hebben met wetten en regels die voor iedereen gelden.
Geschillen die te maken hebben met scheiden of uit elkaar gaan.
Ook niet verzekerd zijn geschillen die hier uit voort zijn gekomen.
Geschillen die te maken hebben met een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap.
Ook niet verzekerd zijn geschillen die hier uit voort zijn gekomen.
Geschillen die te maken hebben met alimentatie, ouderlijk gezag of omgangsregelingen.
Geschillen die te maken hebben met de verdeling van vermogen.
Bijvoorbeeld bij een scheiding of het uit elkaar gaan.
Bijvoorbeeld de verdeling van geld, spullen of pensioen.
Geschillen die te maken hebben met strafrecht.
Alleen niet verzekerd als de verzekerde wordt verdacht van een strafbaar feit
Geschillen die te maken hebben met de WOZ-waarde van de woning van de verzekerde.
Of een ander gebouw van de verzekerde.
Geschillen die te maken hebben met het indienen van een bezwaarschrift.
Bij geschillen over toeslagen, belastingen of belastingrecht.
Geschillen die te maken hebben met zakelijke verhuur.
Onder zakelijk verhuur verstaan wij:
U verhuurt meer dan 2 (vakantie-)woningen, of;
U verhuurt 4 kamers of meer per woning, of;
U verhuurt de woning als bedrijfs-, kantoor-, of praktijkruimte.
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