We g w i j z e r n a a r D A S r e c h t s b i j s t a n d
verzekeringen voor particulieren
Wat doet u als particulier?

Waarmee krijgt u te maken?

Voorbeelden

u koopt en gebruikt een auto

• verkeersschaden
• aankoop en onderhoud
• verzekeringen

• op weg naar uw werk wordt u aangereden; u wilt uw autoschade en uw
letselschade claimen op de veroorzaker
• uw garage slaagt er maar niet in een hinderlijk probleem met uw auto op te
lossen, waardoor u regelmatig langs de weg komt te staan
• u bent het niet eens met de schade-uitkering van uw verzekeraar

u heeft naast uw auto ook
andere (motor)voertuigen;
u en uw gezinsleden nemen
deel aan het verkeer

• verkeersschaden

• tijdens zijn krantenronde wordt uw zoon op de fiets aangereden terwijl hij
voorrang heeft. De schrik zit er zo in dat hij voorlopig geen kranten wil
bezorgen. Ook zijn fiets is flink beschadigd. Voorlopig moet hij met de bus
naar school. De tegenpartij beweert dat hij van de stoep de weg op schoot
• uw dochtertje wordt aangereden door een bromfietser. Volgens de
verzekeringsmaatschappij van de bromfietser lette ze niet goed op

u gaat op vakantie

• reisorganisaties

• het hotel dat u heeft geboekt, ligt niet vlak aan zee, zoals u was
voorgespiegeld; u wilt schadevergoeding
• tijdens een wandeltocht in de Pyreneeën kiest de gids een verkeerde route
waardoor u ten val komt

u werkt in loondienst

• werkgevers
• uitkeringsinstanties

• uw werkgever wil het dienstverband beëindigen, maar u laat zich niet zo
maar de laan uitsturen
• u raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u bent het niet eens met de hoogte
van de uitkering

u koopt duurzame
consumptieartikelen

• verkopers

• de verkoper van uw nieuwe, bestelde keuken stelt de levering keer op keer uit;
u wilt hem de wacht aanzeggen
• uw nieuwe PC crasht regelmatig en omdat de leverancier u niet kan helpen
wilt u een nieuwe

u woont ...

• uw buren
• de inrichting van uw
woonomgeving
• uitwonende kinderen

• de bomen bij de buren worden nu zo hoog dat u de hele dag in de schaduw
zit; de buurman vindt dat niet zijn probleem
• de gemeente besluit om van het parkje voor uw deur een parkeergarage te
maken; u heeft daar niet zo’n trek in
• de huur van de kamer van uw studerende zoon wordt jaarlijks verhoogd
zonder dat er iets aan het achterstallig onderhoud wordt gedaan

u heeft een huis

• verkopers o.g.
• aannemers

• al binnen een jaar na aankoop blijkt dat de fundering van uw huis niet goed is;
de verkoper geeft nu niet thuis.
• een halfjaar na oplevering van uw nieuwe huis zijn nog steeds niet alle
gebreken door de aannemer verholpen; u bent het nu zat

uw familie en uw sociale
omgeving

• gezin
• familie

• de kinderen uit het eerste huwelijk van uw vrouw willen uw familienaam
aannemen, maar haar ex verzet zich hier tegen
• na het overlijden van een familielid, krijgt u een vervelende discussie omtrent
de verdeling van de nalatenschap; u wilt uw rechten weten

u beheert de financiën van
uw gezin

• beleggingen
• de fiscus

• uw bank voert uw order verkeerd uit en u lijdt vermogensverlies
• ondanks uw bezwaar, mag u van de inspecteur uw verhuiskosten niet van uw
inkomstenbelasting aftrekken; u wilt in beroep

automobilisten

particulieren

verkeersdeelnemers

Pluspakket particulieren

Verzekeringsgebied
• Europa en de landen rond
de Middellandse Zee
• Pluspakketten: wereld

verhaal van schade, strafzaken, overeenkomsten in verband met een (vakantie)reis en sleep- en
reparatieovereenkomsten van voertuigen

• Nederland, Duitsland,
België en Luxemburg
• Pluspakket particulieren:
de Europese Unie

arbeidszaken, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen (mits de rechter in één van die landen
bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is)

• Nederland

alle overige zaken, mits het Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is

Bijzonderheden
uitsluitingen

• verhuur, exploitatie van goederen
• echtscheiding, beëindiging samenleving, huwelijksvermogensrecht
• luchtvaartuigen, tweedehands motorvoertuigen niet gekocht bij erkende dealer
• statutair directeur
• fiscaal- en vermogensrecht alleen verzekerd met het Pluspakket particulieren

franchise

• € 225,– (n.v.t. in verkeers- en strafzaken)

eigen risico

• € 75,–, n.v.t. in materiële verkeerszaken en strafzaken, bij juridisch advies en als het Pluspakket is afgesloten

onvermogendekking

• € 1.250,– (met een eigen risico van € 110,–)
• Pluspakket particulieren € 12.500,–

waarborgsom

• € 25.000,–

Pluspakketten
verkeersdeelnemers

• onbeperkt telefonisch advies bij al uw juridische vragen of problemen
• uitbreiding verzekeringsgebied: zie Verzekeringsgebied (franchise € 450,–, externe kosten € 5.000,–)
• no-claimkorting tot 10% van de totale premie

particulieren

• eigen risico komt te vervallen
• mediation bij echtscheiding
• onvermogendekking € 12.500,–
• uitbreiding verzekeringsgebied: zie Verzekeringsgebied (franchise € 450,–, externe kosten € 5.000,–)
• rechtshulp bij geschillen over vermogensbeheer, zoals de aan- en verkoop van aandelen en opties
• rechtshulp in beroepsprocedures met de fiscus
• de rechtsbijstanddekking sluit met het Pluspakket naadloos aan op uw aansprakelijkheidsverzekering
• no-claimkorting tot 10% van de totale premie

per maand

Premie

per jaar

❏ DAS rechtsbijstand verzekering voor automobilisten
voor eigenaren/gebruikers van een motorrijtuig
(in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt een toeslag van € 0,88 p.mnd, € 10,- p.jr)

€

3,41

€ 38,95

❏ DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers
voor het hele gezin

€

5,27

€ 60,27

❏ DAS rechtsbijstand verzekering voor particulieren
voor het hele gezin

€ 17,14

€ 195,90

❏ alleenstaande

€

0,88

€ 10,00

❏ verkeersdeelnemers

€

2,19

€ 25,00

❏ particulieren

€

3,46

€ 39,59

• Pluspakketten

verkeersdeelnemers en particulieren

Een veilig gevoel voor een betaalbare premie
Zoals u ziet, is de zekerheid die DAS u biedt niet duur. Niet voor
niets kiezen steeds meer mensen voor een veilig gevoel. Wilt u een
DAS rechtsbijstandverzekering afsluiten of heeft u nog vragen?
Uw assurantieadviseur zal u graag helpen.

Uw assurantieadviseur:
04.05.200.101

• kortingen
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