Annex B (artikel 2.3.4.d)

A.

DSB Bank N.V. ("DSB Bank") heeft in de uitoefening van haar (bank)bedrijf en als intermediair diensten verleend aan consumenten (de "DSB Klanten"). DSB Bank heeft in
de uitoefening van haar (bank)bedrijf aan DSB Klanten hypothecaire en consumptieve
kredieten verstrekt en met DSB Klanten effectenbeleningsovereenkomsten gesloten. In
haar hoedanigheid van intermediair heeft DSB Bank voor DSB Klanten bemiddeld bij de
totstandkoming van levens- en schadeverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars.
De desbetreffende levens- en schadeverzekeringsovereenkomsten zullen in het navolgende als betalingsbeschermingsproducten worden aangeduid.

B.

In het navolgende wordt uiteengezet hoe bepaalde polisbepalingen in de praktijk zullen
worden uitgelegd. De desbetreffende polisvoorwaarden worden door middel van de
weergave van de naam en het nummer van de polisvoorwaarden en van de betrokken
artikelen aangeduid. DSB Klanten zullen zich bij voorkomende schades ten aanzien van
de genoemde polisbepalingen op deze publicatie kunnen beroepen.

C.

Deze publicatie is ingegeven door de bijzondere positie van de DSB Klanten die is ontstaan door het faillissement van DSB Bank. Alleen DSB Klanten die zich aan de op 19
september 2011 tussen de curatoren van DSB Bank en Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) en de groep deelnemende rechtsbijstandorganisaties bestaande uit Stichting Achmea Rechtsbijstand
(Achmea), Stichting Univé Rechtshulp (Univé), Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (ARAG), de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering (SRK) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS) tot stand gebrachte Akkoord hebben gebonden, kunnen in het kader van
aanspraken op uitkering onder de door bemiddeling van DSB Bank gesloten betalingsbeschermingsproducten een beroep doen op deze publicatie.

D.

Op deze publicatie kan alleen een beroep worden gedaan in het kader van een schade
die (i) op of na de datum van het faillissement van DSB Bank voor het eerst is of wordt
gemeld, tenzij ten aanzien van deze schade voor de datum van ondertekening van het
Akkoord (a) een vaststellingsovereenkomst is gesloten dan wel (b) een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak is gedaan, of (ii) voor de datum van het faillissement van DSB
Bank voor het eerst is gemeld, tenzij ten aanzien van deze schade (A) voor de datum
van de ondertekening van het Akkoord: (a) een vaststellingsovereenkomst is gesloten
dan wel (b) een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan, of (B) de verzekeraar
voor de datum van het faillissement van DSB Bank een definitief standpunt omtrent de
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dekking heeft ingenomen.

