Geen juridisch
gedoe na
een verkeers
ongeluk?
Met rechtsbijstand in het verkeer gaat u goed
verzekerd de weg op
In het verkeer zit een ongeluk in een klein
hoekje. Of u nu autorijdt, fietst of wandelt.
Of als uw kinderen op straat spelen. Als er
dan iets misgaat, wilt u de beste juridische
hulp om schade aan spullen of personen
te verhalen. Met een rechtsbijstandver
zekering weet u dat de juristen van DAS
u helpen om uw recht te halen.
Voordelen op een rij
•
•
•
•
•

U kunt altijd bellen voor juridisch advies
Direct juridische hulp bij ongelukken in het verkeer
DAS verhaalt uw schade
U bepaalt zelf wat u verzekert
Geen onverwachte kosten

Hoe werkt het?
Een rechtsbijstandverzekering werkt heel eenvoudig.
Hebt u een juridische vraag of hebt u te maken met
een conflict of schade door een verkeersongeluk?
Dan neemt u contact op met DAS. U krijgt direct
antwoord op uw vraag. Of we schakelen een gespe
cialiseerde DAS-jurist in. De jurist gaat dan meteen
aan de slag. We overleggen elke stap met u, zodat u
precies weet hoe uw zaak vordert. U hoeft er alleen
voor te zorgen dat de jurist alle belangrijke informatie
en stukken heeft.

Voorbeeld
Aangereden: DAS verhaalt uw schade
U wordt aangereden door een auto. Door het letsel
kunt u tijdelijk niet werken. Ook zijn uw kleren, auto
en mobiele telefoon beschadigd. Hebt u recht op
een schadevergoeding? En zo ja, hoe krijgt u die?
Een jurist van DAS onderhandelt voor u.

Oplossing:
Een volledige schadevergoeding
Inschatting uren en kosten:
• 2.500 euro om de zaak te behandelen
(10 uur à 250 euro)
• 250 euro om deskundigen in te huren
Kosten voor u:
• geen kosten met DAS voor Motorrijtuigen
of DAS voor Verkeer en Vakantie
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U kiest wat u verzekert

U kunt kiezen uit DAS voor Motorrijtuigen en DAS voor Verkeer en Vakantie. In dit overzicht ziet u wat u
verzekert en waar u bent verzekerd.
DAS voor Motorrijtuigen
DAS voor Verkeer
en Vakantie
Voor 1 motorrijtuig, de

Voor het hele gezin en

bestuurder en inzittenden
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√

• het motorrijtuig dat is verzekerd

√ Wereld

√ Wereld

• andere voer- en vaartuigen, en als voetganger of fietser
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√ Wereld

• het motorrijtuig dat is verzekerd

√ Wereld

√ Wereld

• andere voer- en vaartuigen
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√ Wereld

• het motorrijtuig dat is verzekerd

√ Europa*

√ Europa*

• andere voer- en vaartuigen
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√ Europa*

Telefonisch advies

Hulp bij conflicten over:
s chade en persoonlijk letsel bij
verkeersongevallen met:

strafrechtelijke vervolging als
eigenaar en/of bestuurder van:

overeenkomsten over:

Geldt voor alle overeenkomsten, zoals koop, verkoop, onderhoud, reparatie, stalling, vervoer en verzekering. Een conflict over de aankoop van een
tweedehands voer- of vaartuig is alleen verzekerd als u dat koopt met schriftelijke garantie.

een vakantie die u hebt geboekt, over:
• het vervoer naar en van uw reisbestemming

x

√ Wereld

• de gehuurde accommodatie

x

√ Wereld

• de door u gesloten reis- of annuleringsverzekering

x

√ Wereld

Kosten per maand

€ 5,14

€ 7,97 - gezin
€ 6,70 - alleenstaand

√ Zeker van juridische hulp
x Niet verzekerd
* Europa en de landen rond de Middellandse Zee (Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko).
De bedragen zijn inclusief assurantiebelasting. U betaalt eenmalig 4 euro administratiekosten.

In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent
verzekerd en waarvoor niet. Hebt u bijvoorbeeld een
conflict dat ontstaan is vóórdat u deze verzekering
bij ons afsloot? Dan bent u voor dat conflict niet
verzekerd van juridische hulp. Het is belangrijk dat
u de polisvoorwaarden goed leest. U vindt ze op
www.das.nl/polisvoorwaarden. Of vraag de
polisvoorwaarden op bij uw verzekeringsadviseur.

Meer informatie over DAS voor Motor
rijtuigen of DAS voor Verkeer en Vakantie
Bel met 020 6517 517
(ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur)
Mail naar info@das.nl
Kijk op www.das.nl/verkeer
Of neem contact op met uw
verzekeringsadviseur.

U kunt aan de tekst van deze flyer geen rechten ontlenen. De tekst van
de polisvoorwaarden die van toepassing zijn, is leidend. U vindt deze op
www.das.nl/polisvoorwaarden.
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Wat u verder moet weten

