Juridische hulp voor
verkeersdeelnemers

Rechtsbijstand van DAS
Sterk staan als u het nodig heeft
Zodra u één voet buiten de deur zet, bent
u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje.
De schade – materieel of persoonlijk – kan
enorm oplopen. Wat doet u bijvoorbeeld
als u wordt aangereden en de tegenpartij
wil de schade niet vergoeden? Dan is het
goed dat DAS voor u opkomt.

In de Praktijk
Verkeer
Na een verkeersongeluk kunt u niet meer
hetzelfde werk doen. Welke schade kunt u
claimen?
Uw kind wordt aangereden door een bromﬁetser die onverzekerd is. Wat nu?
Aankoop en onderhoud
De ofﬁciële autodealer beweert dat u weliswaar garantie heeft op uw motor, maar niet
op de turbo die het net heeft begeven. Waar
hebt u recht op?
Met een onlangs gerepareerde auto komt
u stil te staan op de rondweg van Parijs.
Noodgedwongen maakt u extra kosten, die
de garage weigert te vergoeden. Waar hebt u
recht op?
Vakantie
U hebt een reis geboekt voor acht personen,
maar het huisje biedt ruimte voor vier personen. Uw klacht wordt niet naar tevredenheid
opgelost door de reisorganisatie. Wat moet
u dan?

Waarom hebt u een rechtsbijstandverzekering nodig?
Bij juridische conﬂicten kan de schade groot
zijn en kunnen emoties hoog oplopen. De
kosten van goede juridische hulp zijn aanzienlijk. Het uurtarief van een advocaat is hoog
en u betaalt kosten aan de rechtbank, zoals
het grifﬁerecht. Een rechtsbijstandverzekering
biedt dan uitkomst. Daarmee kunt u professionele juridische hulp inschakelen, zonder
het risico dat de kosten hoog oplopen. U betaalt namelijk een vaste premie per maand.

Welke geschillen zijn
verzekerd, en waar?
DAS rechtsbijstand
voor automobilisten

DAS rechtsbijstand voor
verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand voor
verkeersdeelnemers
met Pluspakket

Schade en ongevallen
in het verkeer
– Met het verzekerde
motorvoertuig
– Overige verkeerszaken met
en zonder (motor)voertuigen
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Aankoop (motor)voertuig bij
ofﬁciële dealer
Vakantie
– Vakantieboeking
Juridisch advies
Gratis en onbeperkt

✓ Zeker van juridische hulp
– Juridische hulp niet gedekt
* Europa en de landen rond de Middellandse Zee (Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië,
Tunesië, Algerije en Marokko)

Wat kost het?
Maandpremie

Alleenstaand
(met korting)

Gezin

DAS rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers
DAS rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers met Pluspakket

€
€

€
€

5,12
7,65

6,09
8,62

Per motorvoertuig
DAS rechtsbijstand voor automobilisten

€

3,94

De bedragen zijn exclusief 21 procent assurantiebelasting en eenmalig vier euro administratiekosten.

Wie is verzekerd?
Met de rechtsbijstandverzekering voor
verkeersdeelnemers is uw hele gezin
verzekerd. Ook uw uitwonende studerende
kinderen, au pair en reisgenoot tijdens uw
vakantie kunnen rekenen op juridische hulp.
Wilt u een verzekering voor u alleen? Dat
kan ook. U krijgt dan korting op de premie.
Met DAS rechtsbijstand voor automobilisten
zijn de eigenaar van de auto, de bestuurder
en de passagiers verzekerd.
Vanaf wanneer bent u verzekerd?
U bent verzekerd vanaf de datum die op het
polisblad staat. Als u de verzekeringspapieren hebt ontvangen, hebt u veertien dagen
bedenktijd. U kunt de verzekering in die periode zonder enige verplichting stopzetten.
De premie die u al hebt betaald, betalen wij
volledig terug.
Als u uw verzekering hebt afgesloten, geldt
er eerst een wachttijd: de eerste drie maanden van uw verzekering kunt u geen zaak bij
ons aanmelden. De wachttijd geldt niet bij
een conﬂict over schade of een ongeval. Dan
kunt u namelijk direct een beroep doen op
onze juristen.

In enkele gevallen verleent DAS geen rechtsbijstand, namelijk voor schades of conﬂicten die al liepen voordat u de verzekering
aanvroeg. Ook niet gedekt zijn schades of
conﬂicten die u bij de aanvraag van de verzekering redelijkerwijs al kon verwachten.
Contractduur
Standaard biedt DAS een verzekering aan
met een contract voor onbepaalde duur.
Deze verzekering kunt u dagelijks opzeggen,
met een opzegtermijn van één maand. U
kunt ook kiezen voor een contractduur van
vijf jaar. In dat geval kunt u de verzekering
niet dagelijks opzeggen. Maar u krijgt op
deze verzekering van vijf jaar wel zeven procent korting op de premie.
Hoe vraagt u de verzekering aan?
U vraagt de rechtsbijstandverzekering eenvoudig aan met het aanvraagformulier bij
deze brochure. Stuur het ingevulde formulier
naar DAS of uw verzekeringsadviseur. Binnen
vijf werkdagen ontvangt u uw polis.

Je werk verliezen na ongeluk
Stel dat u na een ongeluk voor een deel of zelfs
helemaal niet meer kunt werken. Uw inkomen
gaat dan ﬂink achteruit. Wie vergoedt dan de
schade? De wet zegt dat de aansprakelijke
partij betaalt. Vaak is dat de verzekeraar van degene die u letselschade heeft toegebracht. Toch
blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een
redelijke schadevergoeding te krijgen. Emma
Thijssen werd twee jaar geleden in de ochtendspits van achteren aangereden door een vrachtwagen. De WA-verzekering van de transportonderneming stelde een vergoeding voor
van 2.500 euro. Dat is niet veel, want Emma
raakte door de whiplash arbeidsongeschikt en
verloor haar baan als fysiotherapeut. Wat nu?
Met Rechtsbijstand van DAS kunt u direct een
ervaren jurist inschakelen, die zich inzet voor
een rechtvaardige schadevergoeding.

DAS komt voor u op

Hebt u een juridische vraag?

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan
genezen. Maar raakt u toch betrokken bij een
juridisch conﬂict, dan komen wij voor u op.
Wij bieden praktische en haalbare oplossingen voor uw problemen en conﬂicten. En met
ruim 600 specialisten heeft DAS voor u altijd
de juiste persoon in huis.

Iedereen heeft recht op juridische ondersteuning. Daarom vindt u op www.das.nl allerlei
juridische tips en informatie. Want wie goed
is geïnformeerd, kan problemen voorkomen.
Sluit u het Pluspakket bij DAS rechtsbijstand
voor verkeersdeelnemers af, dan kunt u voor
aanvullende informatie of juridisch advies bellen of e-mailen met ons Adviesteam.

Alles inbegrepen?
De inzet en expertise van onze juristen en de
kosten van de procedure: ze zijn allemaal inbegrepen bij uw verzekering. En als een externe
deskundige nodig is, betaalt DAS de kosten.

Kies de verzekering die bij u past
U kunt kiezen uit drie verzekeringen. Met
DAS rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers
bent u als verkeersdeelnemer verzekerd van
juridische hulp bij geschillen. Denk aan schade
en ongevallen, maar ook aan conﬂicten met
een garagehouder. Als u daarbij het Pluspakket
afsluit, maakt u de dekking compleet. U breidt
met het Pluspakket het verzekeringsgebied
uit en u kunt ons onbeperkt bellen met uw
juridische vragen. Met DAS rechtsbijstand
voor automobilisten bent u alleen verzekerd
van juridische hulp bij geschillen rond één
motorvoertuig met inzittenden, bijvoorbeeld
uw auto.

Uw voordelen op een rij
– U staat sterk bij een conﬂict over
schade of ongeval in het verkeer.
– Met ruim 600 specialisten heeft DAS
voor u altijd de juiste persoon in huis.
– U komt niet voor onverwachte kosten
te staan.
– U krijgt in het buitenland de beste
juridische hulp. DAS heeft vestigingen
in de meeste landen van Europa.
– Onbeperkt gratis juridisch advies met
het Pluspakket.

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen? Bel dan met uw verzekeringsadviseur.
Of bel DAS op telefoonnummer 020 6517517.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur.

Uw verzekeringsadviseur:

U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de algemene en bijzondere
polisvoorwaarden die van toepassing zijn, is leidend. U vindt deze op www.das.nl/klantenservice.
De persoonsnamen in de praktijkvoorbeelden in deze folder zijn geﬁngeerd.
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