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REGSKOSTES EN
REGSUITGAWES
BASIESE DEKKING
1. ONS VERGOED JOU VIR JOU REGSKOSTES EN REGSUITGAWES WAT IN
VERBAND MET DIE VOLGENDE AANGEGAAN WORD:
1.1

’n gebeurtenis wat lei tot ’n siviele regsaksie ingestel deur jou of teen jou in jou privaat hoedanigheid;

1.2

’n gebeurtenis wat tot jou verdediging teen ’n kriminele aanklag lei;

1.3

’n gebeurtenis wat tot ’n regsaksie deur of teen jou in ’n arbeidshof lei;

1.4

’n regsaksie in verband met gesinsaangeleenthede, byvoorbeeld egskeiding, kindertoesigdispute,
onderhoudsgedinge en toegang tot kinders;

1.5

identiteitsdiefstal wat tot werklike of moontlike benadeling lei en wat regsaanspreeklikheid of finansiële
verlies of albei tot gevolg het as gevolg van die bedrieglike gebruik van jou persoonlike inligting en
identiteit deur ’n onbekende persoon of instelling. Ons dek nie enige identiteitsdiefstal wat deur jou
nalatigheid veroorsaak word nie.

BEPALINGS EN VOORWAARDES
1. SKADELOOSSTELLINGSBASIS EN VERGOEDINGSPERK
1.1

Regskostes en regsuitgawes is op ons tariefstruktuur gebaseer. Die struktuur word van tyd tot tyd gewysig
en jy mag enige tyd daarvoor vra.

1.2

Ons dekking vir regskostes en regsuitgawes vir alle gebeurtenisse gedurende ‘n hernuwingsperiode is
beperk tot die bedrag in die Bylae genoem.

1.3

Ons dekking vir regskostes en regsuitgawes is verder beperk tot eise van nie meer as twee gebeurtenisse
op enige tydstip nie.

1.4

Ons betaal regskostes en regsuitgawes vir ’n enkele eis, of ’n reeks eise wat uit dieselfde gebeurtenis
ontstaan, maar dit is beperk tot die bedrag wat in die Bylae genoem word.

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE PERSOON IN DIE Bylae genoem, jou gade en julle kinders.

hkind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME EN STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK
of liggaamlik gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en
voltyds studeer, is tot die ouderdom van 25 jaar ingesluit. Getroude kinders is nie ingesluit nie.

hregskoste en regsuitgawesv n BETEKEN KOSTES EN UITGAWES WAARVOOR jy aanspreeklik is, insluitende koste wat deur die prokureur aangegaan is.
Ons vergoed jou volgens ons tariefstrukture en vir diensverskaffers, fooie en uitgawes wat ons goedgekeur het.
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2. VOORKEUR PROKUREUR
Ons vergoeding vir regskostes en regsuitgawes is gebaseer op ons tariefstruktuur wat deur ons voorkeur prokureurs
gehef word. Indien jy sou besluit om nie van een van ons voorkeur prokureurs gebruik te maak nie, sal jy persoonlik
aanspreeklik wees vir die verskil tussen ons tariefstruktuur en die tarief gehef deur ‘n prokureur deur jou aangestel.

3. KOSTEREKENING
Jy moet alle kosterekenings aan ons stuur vir goedkeuring.

4. VERHALING
As regskostes en regsuitgawes van ’n ander party verhaal word, moet dit aan ons betaal word.

5. WAGTYDPERKE
Sekere gebeurtenisse word eers gedek na ’n wagtydperk verby is. Die wagtydperk word in die Bylae uiteengesit.

6. GESINSAANGELEENTHEDE
As jy regskostes en regsuitgawes vir ’n regsaksie in verband met gesinsaangeleenthede eis, mag jy nie weer eis
voordat ’n termyn van 12 agtereenvolgende maande verloop het vanaf die datum waarop die regsaksie geskik of
’n hofuitspraak gelewer is nie.

7. EISE WAT ONDER DIE JURISDIKSIE VAN DIE HOF VIR KLEIN EISE VAL
Alle siviele aangeleenthede wat onder die jurisdiksie van die Hof vir Klein Eise val, moet in daardie hof
aangehoor word.

8. APPÈL EN ARBITRASIE AANGELEENTHEDE
Appèl en arbitrasie aangeleenthede word nie onder hierdie afdeling gedek nie. Ons mag egter na goeddunke die
meriete van die saak oorweeg en besluit om die regskostes en regsuitgawes te betaal.

9. HUUR OF VERHURING
Huur of verhuring van residensiële en/of kommersiële eiendom deur of namens ‘n verhuurder is nie gedek onder
hierdie afdeling nie. Ons mag egter na goeddunke die meriete van die geval oorweeg en besluit om die regskostes en
regsuitgawes te betaal.

10. TOESTEMMING
Jy moet ons skriftelike toestemming verkry voordat jy enige regskostes en regsuitgawes aangaan, anders mag ons jou
eis weier.

“identiteitsdiefstalv n BETEKEN DIE ONGEMAGTIGDE OF ONWETTIGE GEBRUIK VAN jou persoonlike inligting en identiteitsdokumente. Dit sluit die
nabootsing van jou persoonlikheid en identiteit in.
hrybewysv

n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE LAND WAAR DIE VOERTUIG TEN TYE VAN
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van
leerlingbestuurders voldoen.

hsiviele regsaksiev

n BETEKEN DIE INSTEL ENOF VERDEDIGING VAN REGSAKSIE PROSEDURE DEUR MIDDEL VAN @N DAGVAARDING
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HIERDIE AFDELING DEK NIE DIE VOLGENDE NIE
Ons sal jou nie vergoed vir die volgende nie:
1.

regskostes en regsuitgawes vir ’n gebeurtenis in verband met die volgende:
1.1

jou besigheid of beroep, huur of verhuur van eiendom deur of namens ‘n verhuurder, beroepsport,
kopieregte, patentregte of ander soortgelyke regte;

1.2

die gebruik van ’n voertuig, watervaartuig of lugvaartuig, almal enjin aangedrewe, vir wedrenne;

1.3

’n onregmatige daad wat jy pleeg wat die veiligheid van die Staat in gevaar stel of wat die Regering
wil omverwerp;

1.4

skadeloosstelling wat strydig is met wetgewing;

1.5

’n onregmatige daad of versuim wat jy pleeg waar geweld, oneerlikheid of onsedelikheid ’n element is.
Ons mag egter na goeddunke die meriete van die saak oorweeg en besluit om die regskostes en
regsuitgawes te betaal;

1.6

‘n siviele regsaksie deur jou ingestel teen jou prokureur, in sy professionele hoedanigheid;

1.7

‘n siviele regsaksie WAT BEOOG WORD OF INGESTEL WORD TUSSEN PARTYE jy, jou gade en jou kinders WAT ONDER
hierdie afdeling gedek word. Hierdie uitsondering is nie van toepassing op gesinsaangeleenthede nie;

1.8

’n regsaksie waarby ons betrokke is;

1.9

’n voertuig wat in ’n ongeluk betrokke is en enige van die volgende van toepassing was toe die ongeluk
plaasgevind het:
1.9.1 die voertuig deur jou bestuur is terwyl jy onder die invloed van bedwelmende drank of
-verdowingsmiddels was of jou bloed of asem alkohol-konsentrasie meer as die wettige perk was
of jy nie ’n geldige rybewys het om jou voertuig te bestuur nie;
1.9.2 die voertuig met jou uitdruklike of stilswyende toestemming bestuur is deur ’n persoon wat nie ’n
geldige rybewys het om jou voertuig te bestuur nie;
1.9.3 die voertuig nie ’n geldige motorlisensie het nie;
1.9.4 die voertuig nie padwaardig was nie;

1.10 ’n verkeersoortreding waarvoor ’n skulderkenningsboete bepaal is;
1.11 die verhaling of betaling van ’n bybetaling ten opsigte van enige versekering;
1.12 ’n aangeleentheid wat voor die aanvang van die polis of gedurende die wagtydperk gebeur het;
1.13 ’n aangeleentheid wat buite ons tariefstruktuur val en nie deur ons gemagtig is nie;
1.14 bedrae wat aan jou regsverteenwoordigers verskuldig is, wat nie onder ons tariefstruktuur as regskostes
en regsuitgawes beskou kan word nie;

OMSKRYWINGS
hjy/jouv

n BETEKEN DIE PERSOON IN DIE Bylae genoem, jou gade en julle kinders.

hkind/kindersv

n BETEKEN NATUURLIKE WETTIG AANGENOME EN STIEFKINDERS JONGER AS  JAAR ASOOK KINDERS OUER AS  JAAR WAT GEESTELIK
of liggaamlik gestremd is en geheel en al van jou afhanklik is en by jou inwoon. Kinders wat van jou afhanklik is en
voltyds studeer, is tot die ouderdom van 25 jaar ingesluit. Getroude kinders is nie ingesluit nie.

hregskoste en regsuitgawesv n BETEKEN KOSTES EN UITGAWES WAARVOOR jy aanspreeklik is, insluitende koste wat deur die prokureur aangegaan is.
Ons vergoed jou volgens ons tariefstrukture en vir diensverskaffers, fooie en uitgawes wat ons goedgekeur het.
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1.15 aansoek prosedures en ex-parte aansoeke wat jy bring of wat jy moet verdedig;
2.

regskostes en regsuitgawes vir ’n werklike of beoogde regsaksie buite die Republiek van Suid-Afrika;

3.

regskostes en regsuitgawes as die volgende geld:
3.1

die regsaksie word voortgesit of verdedig op ’n manier wat verskil van die advies van die prokureur of
advokaat wat jou verteenwoordig;

3.2

jy nie tydige, behoorlike opdragte of volledige inligting aan jou prokureur of advokaat gee nie;

3.3

die regskostes en regsuitgawes vir nie-litigeerbare aangeleenthede, insluitende aansoeke om byvoorbeeld
aanneming, serwituut, verklaring van regte, appèl, administrasie van boedels, opstel van regskonstruksie
en skuldberading is;

3.4

jy ander versekering het vir regskostes en regsuitgawes en ons nie daarvan laat weet nie, of jy ons regte
benadeel om pro rata-vergoeding of billike vergoeding of albei te eis.

“identiteitsdiefstalv n BETEKEN DIE ONGEMAGTIGDE OF ONWETTIGE GEBRUIK VAN jou persoonlike inligting en identiteitsdokumente. Dit sluit die
nabootsing van jou persoonlikheid en identiteit in.
hrybewysv

n BETEKEN N GELDIGE RYBEWYS OOREENKOMSTIG DIE WETGEWING VAN TOEPASSING IN DIE BETROKKE LAND WAAR DIE VOERTUIG TEN TYE VAN
verlies of skade gebruik word. As ’n persoon leer bestuur, moet die persoon aan die wetgewing ten opsigte van
leerlingbestuurders voldoen.

hsiviele regsaksiev

n BETEKEN DIE INSTEL ENOF VERDEDIGING VAN REGSAKSIE PROSEDURE DEUR MIDDEL VAN @N DAGVAARDING
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