Clausule 8090

Lidmaatschap NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg

Positie bemiddelaar en overeenkomst NVZD
Deze polis maakt onderdeel uit van een via bemiddeling van Aon afgesloten overeenkomst
ten behoeve van de leden van de NVZD.
DAS behoudt zich het recht voor bij wijziging van bemiddelaar de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden aan
te passen.
Aanvulling en/of afwijking op de van toepassing zijnde polisvoorwaarden
Op deze verzekering zijn onderstaande bijzondere bepalingen van kracht die verband houden met het
lidmaatschap van NVZD.
Externe advocaat bij arbeidsrechtelijke geschillen
In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden, die op deze verzekering van toepassing zijn, wordt in
arbeidsrechtelijke geschillen tussen de verzekerde, die lid is van de NVZD en de zorginstelling waar deze
verzekerde bestuurder is, de rechtsbijstand verleend door een advocaat naar keuze van deze verzekerde.
DAS draagt, na melding van het geschil, de behandeling over aan de advocaat, tenzij naar het oordeel van DAS
deze verzekerde terzake van zijn verzoek om rechtsbijstand, geen aanspraak heeft op rechtsbijstand. Daar kan
sprake van zijn indien DAS geen redelijke kans (meer) ziet om het gewenste resultaat te behalen of indien DAS
gebruik maakt van haar bevoegdheid om verzekerde een bedrag beschikbaar te stellen dat gelijk is aan het belang
van de zaak.
Verzekerde kan de melding van het geschil uitsluitend schriftelijk aan DAS doen. Gelijktijdig met deze schriftelijke
melding dient verzekerde de advocaat naar keuze aan te wijzen.
Tuchtrecht
In aanvulling op de van toepassing zijnde polisvoorwaarden heeft verzekerde eveneens aanspraak op
rechtsbijstand in een tuchtzaak, voor zover de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit uit of direct verband houdt
met de uitoefening van beroepswerkzaamheden in loondienst, dan wel voortvloeit uit of direct verband houdt met
het functioneren als bestuurder van de zorginstelling.
Dekkingssom
Voor deze aanvullende dekkingen geldt dat DAS de externe kosten (waaronder ook begrepen accountantskosten)
vergoedt tot maximaal EUR 30.000,- per geschil. Dit bedrag is inclusief btw.
Eigen risico
Indien de verzekerde, die lid is van de NVZD, in een arbeidsrechtelijk geschil gebruik maakt van de mogelijkheid
om dit geschil te laten behandelen door een door hem aangewezen advocaat, geldt in afwijking van het bepaalde
in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden een eigen risico van EUR 500,- per geschil.
Beëindiging lidmaatschap NVZD
Onverminderd de overige bepalingen inzake wijziging van premie en/of voorwaarden, is DAS gerechtigd de premie
en/of voorwaarden aan te passen bij beëindiging van het lidmaatschap van de NVZD.
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