DAS Rechtsbijstandverzekering
Sterk staan als u het nodig hebt

Voor particulieren

Rechtsbijstandverzekering van DAS
Wat is een rechtsbijstandverzekering?
En waarom heb ik die nodig?
Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen tot
complexe geschillen: veel mensen hebben
juridische vragen. Want ook al houdt u zich
aan de regels, u kunt zomaar in een conflict
terechtkomen. Wat doet u bijvoorbeeld als
u door een reorganisatie uw baan dreigt te
verliezen? Of als u wordt aangereden in het
verkeer en de tegenpartij wil de schade niet
vergoeden?

risico dat de kosten hoog oplopen. U betaalt
namelijk een vaste premie per maand.

Bij juridische conflicten kan de schade groot
zijn en kunnen de emoties hoog oplopen.
Denk aan de materiële of persoonlijke gevolgen
die een conflict kan hebben. Ook 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

Rechtsbijstandverzekering van DAS:
zelf kiezen wat ú verzekert
De rechtsbijstandverzekering van DAS heeft
een uitgebreide dekking, waarmee u uitstekende
hulp krijgt. De verzekering bestaat uit een basismodule en drie aanvullende modules. Zo kunt
u zelf de verzekering samenstellen die het best
bij u past. Want waarom zou u zich bijvoorbeeld
verzekeren tegen conflicten op het werk als
u al met pensioen bent?

DAS komt op voor uw recht
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.
Maar raakt u toch betrokken bij een juridisch
conflict, dan is het een prettig gevoel dat DAS
opkomt voor uw recht. Wij bieden praktische
en haalbare oplossingen voor uw problemen en
conflicten. En met ruim zeshonderd specialisten
heeft DAS voor u altijd de juiste persoon in huis.

Basismodule
Met de basismodule verzekert u zich van juridische hulp bij geschillen waarmee
iedereen te maken kan krijgen.
Onbeperkt telefonisch advies
Hebt u een juridisch conflict of dreigt er een conflict te ontstaan? En wilt u advies
over wat u dan het beste kunt doen? Onze juridisch medewerkers staan graag
voor u klaar. Wij helpen u om problemen op te lossen én te voorkomen.
Gezondheid
Gezondheid is een groot goed, maar vaak beseffen we dat pas als we ziek zijn of
letsel oplopen. U bent verzekerd van juridische hulp bij geschillen over uw gezondheid.
Bijvoorbeeld als iemand letsel bij u heeft veroorzaakt, bij fouten bij een medische
behandeling of een bedrijfsongeval. Maar ook bij conflicten met uw zorgverzekeraar.
Verkeer
Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we ‘verkeersdeelnemers’. En zeker in
het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De schade − materieel of persoonlijk −
kan enorm oplopen. U bent als verkeersdeelnemer verzekerd van juridische hulp bij
geschillen. Denk aan schade en ongevallen, maar ook aan conflicten met een garagehouder.
Vakantie
Nederlanders reizen graag. Van een weekendje weg in eigen land tot backpacken
in verre streken. Wat moet u doen als u onderweg in een conflict verzeild raakt, bijvoorbeeld over uw visum of een hotel dat overboekt is? U bent over de hele wereld
verzekerd van juridische hulp bij conflicten over een geboekte vakantie. Wij ondersteunen u bij conflicten over vervoer naar en van uw reisbestemming, de gehuurde
accommodatie en uw reis- of annuleringsverzekering.

Personenrecht en ouderschap
Wie kinderen krijgt of adopteert, heeft vaak veel vragen. Mag u uw kind bijvoorbeeld
elke naam geven die u bedenkt? En hoe zit het met uw eigen naam? U bent verzekerd
van juridische hulp bij conflicten over personenrecht en ouderschap. Wij helpen u
bijvoorbeeld bij conflicten over uw naam of burgerlijke staat, het erkennen van kinderen
of het betalen van alimentatie voor uw kinderen.
Pensioen en sociale zekerheid
Wat gebeurt er als u met pensioen gaat? Of als u een uitkering krijgt? U staat daar
vast niet iedere dag bij stil, maar in deze gevallen is het belangrijk dat alles goed
geregeld is. U bent verzekerd van juridische hulp bij conflicten rondom uw pensioen.
Denk aan geschillen met uw werkgever of een uitkeringsinstantie. En ook bij conflicten
over sociale zekerheid, bijvoorbeeld over uw recht op een WW-uitkering.

Aanvullende modules
Consumeren en wonen
Het kopen van een huis is een belangrijk moment in ieders leven. Er komt veel bij
kijken en u krijgt met verschillende partijen te maken. Maar ook als u een huis huurt,
hebt u rechten en plichten. Wat kunt u doen als de buren gaan verbouwen en uw
vrije uitzicht dreigt te verdwijnen? Of als de huisbaas plotseling de huur opzegt?
Hebt u lang gespaard voor uw nieuwe televisie? Dan wilt u niet dat deze na een
maand stukgaat en de leverancier niets doet. Of uw eindafrekening klopt niet, en
uw energieleverancier weigert deze aan te passen.
Met deze module bent u verzekerd van juridische hulp bij conflicten in en rond uw
huis. Denk aan een slecht uitgevoerde verbouwing, geluidsoverlast of een geschil
met de buren. En ook voor zaken rond aankopen die niet zijn geleverd of die zijn
beschadigd.

Werk
Het leven is meer dan werk alleen, maar werk is wel een belangrijk onderdeel van
ons leven. Een conflict op het werk is daarom vaak ingrijpend. Wat kunt u doen bij
een geschil over een reorganisatie of een zwangerschapsverlof?
Met deze module bent u verzekerd van hulp bij conflicten met uw werkgever. Denk aan
zaken als ontslag, een reorganisatie waarbij uw baan op de tocht staat of een werkgever die failliet gaat. Onze juristen helpen u verder en komen op voor uw recht.

Belasting, vermogen en scheidingsmediation
Een conflict met de Belastingdienst kan grote financiële gevolgen hebben. U hebt
bijvoorbeeld te veel geld ontvangen voor kinderopvang en u moet dit in één keer aan
de Belastingdienst terugbetalen. En hebt u vermogen opgebouwd? Dan geeft een
conflict over geldzaken veel kopzorgen. Bijvoorbeeld over de waarde van een lijfrente
die ver achterblijft bij het beloofde rendement.
Met deze module bent u verzekerd van juridische hulp bij conflicten met de Nederlandse
Belastingdienst. En ook van hulp bij conflicten over de aan- en verkoop van uw aandelen,
het beheer van uw vermogen of uw vakantiewoning in het buitenland.
Ook bemiddeling (mediation) bij scheiding is verzekerd. Scheiden is een ingrijpend
besluit met veel gevolgen. Met deze module kunt u een erkend bemiddelaar (mediator)
inschakelen. Die helpt u bij het oplossen van problemen bij het uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld
het verdelen van de spullen of een omgangsregeling met de kinderen.
Kijk voor een uitgebreid dekkingsoverzicht op www.das.nl.

Wat kost het?
Maandpremie per module*

Alleenstaanden

Gezin

(10% premiekorting)

Basismodule
Module Consumeren en wonen
Module Werk
Module Belasting, vermogen en scheidingsmediation

€ 10,84
€ 7,73
€ 8,02
€ 3,73

€ 12,04
€ 8,59
€ 8,91
€ 4,14

De bedragen zijn inclusief 21 procent assurantiebelasting

*

Alles inbegrepen
De inzet en expertise van onze juristen en
de kosten van de procedure: ze zijn allemaal
inbegrepen bij uw verzekering. Als een externe
deskundige nodig is, betaalt DAS de kosten
in Nederland of de EU tot een maximum van
60.000 euro.

Vanaf wanneer ben ik 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.

Wie is verzekerd?
Met de rechtsbijstandverzekering van DAS 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 tien procent korting op de premie.

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.

Hoe vraag ik de verzekering aan?
De rechtsbijstandverzekering vraagt u eenvoudig
aan op www.das.nl. Of vul het aanvraagformulier
bij deze brochure in en stuur dat naar DAS of uw
verzekeringsadviseur. Binnen een week ontvangt
u uw polisblad.

Contractduur
Standaard biedt DAS een verzekering aan met
een vaste contractduur van één jaar. Na het eerste
jaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen
met een opzegtermijn van één maand. U kunt
ook kiezen voor een contractduur van drie jaar. In
dat geval kunt u de verzekering na het derde jaar
dagelijks opzeggen. U krijgt gedurende deze drie
jaar vijf procent korting op uw premie.

Prepaid Rechtshulp van DAS
Hebt u een conflict en dekt uw verzekering dat niet? Dat kan bijvoorbeeld omdat het conflict
binnen een module valt die u niet hebt afgesloten. Dan is het goed om te weten dat u een
beroep kunt doen op Prepaid Rechtshulp van DAS. Daarmee krijgt u direct juridische hulp voor
een vaste prijs. Kijk voor meer informatie op www.das.nl/prepaid.
Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan met uw verzekeringsadviseur.
Of kijk op www.das.nl/particulier.

De voordelen van de rechtsbijstandverzekering van DAS
• Onbeperkt juridisch advies
• Kies zelf wat u wel of niet verzekert
• Uitgebreide dekking, ook buiten
Nederland
• Alle gezinsleden meeverzekerd

Over DAS
Ons doel is om juridische en financieeljuridische kennis toegankelijk te maken
voor iedereen. Bij DAS hebben we ervaring
in meer dan veertig rechtsgebieden en
handelen we jaarlijks meer dan 100.000
juridische zaken af. Er werken bij DAS ruim
600 juridisch specialisten. Wij komen op
voor uw recht. Dat doen wij in Nederland
al ruim 50 jaar.

Uw verzekeringsadviseur

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
Postbus 23000

T 020 6517517

KvK 33110754

1100 DM Amsterdam

E info@das.nl

www.das.nl

04.14.200.213

U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de productvoorwaarden is leidend. U vindt
deze op www.das.nl.

