
 

 

 

 

 

 

 

In deze overzichten hebben we de vernieuwde dekking naast uw huidige dekking gezet. Zo ziet u 

eenvoudig wat wel en niet is verzekerd en waar u bent verzekerd. We kunnen in deze overzichten 

natuurlijk niet alles weergeven. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u wel en niet verzekerd 

bent. 

 
 
 
 

Wat blijft gelijk? 
 

Onderwerp Conflicten over of met Uw dekking was Uw dekking wordt 

Verkeer Verhalen van schade en 
letsel ontstaan in het 
verkeer 

 Wereld  Wereld 

Vakantie Vakantieboeking  Wereld  Wereld 

Gezondheid Verhalen van letsel 
ontstaan buiten het 
verkeer 

 Wereld  Wereld 

 Fouten bij medische 
behandeling of verzorging 

 Wereld  Wereld 

 Contracten met een arts, 
medische instelling of 
zorginstelling 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

Familie Erfenissen  Nederland  Nederland 

 Erkenning van kinderen  Nederland  Nederland 

Inkomen Uw recht op een uitkering 
op grond van 
socialezekerheidswetten 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

Dekkingsoverzicht van uw verzekering 

DAS voor Particulieren Modulair 
Modules Basis, Consumeren en wonen, Werk 

 

 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met uw 

verzekering DAS voor Particulieren Compleet? 



Wat blijft gelijk? (vervolg) 

 

Onderwerp Conflicten over of met Uw dekking was Uw dekking wordt 

Inkomen Uw pensioen  Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

Aankopen Overeenkomsten die u 
als privépersoon sluit, 
zoals de aankoop van 
een wasmachine 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

Wonen Koop, verkoop, huur, 
bouwen en verbouwing 
van uw woning in 
Nederland 

 Nederland  Nederland 

 Uw buren  Nederland  Nederland 

 Gemeente en overheid  Nederland  Nederland 

 Uw vakantiewoning   Nederland  Nederland 

Werk Arbeidsconflicten  Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 

 

Wat verandert er? 
 

Onderwerp Conflicten over of met Uw dekking was Uw dekking wordt 

Verkeer Koop, verkoop en 
onderhoud van uw 
motorrijtuig 

 Europese Unie, 
 Noorwegen, IJsland, 
 Zwitserland 

 Europa + landen rond 
 Middellandse Zee 

 Overeenkomsten over 
sleep of reparatie van uw 
motorrijtuig 

 Wereld  Europa + landen rond 
 Middellandse Zee 

Wonen Verhuur van uw 
huurwoning 
(onderverhuur) 

 Nederland niet meer verzekerd 

Familie Kinderalimentatie was niet verzekerd  Nederland 

 

 

Module Belasting en vermogen 

U kunt de module Belasting en vermogen meeverzekeren. 

Onderwerp Conflicten over of met Uw dekking was Uw dekking wordt 

Belasting en vermogen Beslissingen van de 
Belastingdienst op uw 
bezwaarschrift 

was niet verzekerd Nederland 

 Vermogensbeheer door 
erkende instanties 

was niet verzekerd Nederland 

 Uw vakantiewoning in het 
buitenland 

was niet verzekerd Europese Unie, 
Noorwegen, IJsland, 
Zwitserland 

Scheidingsmediation Hulp van een mediator bij 
beëindiging van een 
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap 

was niet verzekerd Nederland: externe 
kostenmaximum € 2.500 

  



Andere wijzigingen 
 

Geen eigen risico meer 

Met uw oude dekking moest u meestal een eigen 

risico betalen als wij een conflict voor u in 

behandeling namen. Bij uw nieuwe dekking geldt 

geen standaard eigen risico meer. 

 

Lager minimum belang 

Voor veel conflicten geldt dat het belang (het bedrag 

waar het conflict over gaat) hoger moet zijn dan een 

bepaald bedrag. Hieronder ziet u per soort conflict 

welk minimum belang er gold in uw oude dekking en 

wat geldt bij uw nieuwe dekking. 

 

Voor het verhalen van schade in het verkeer:  

 was 0 euro  blijft 0 euro 

Verhalen van schade buiten het verkeer: 

 was 175 euro wordt 0 euro 

Conflicten buiten Europa en de niet-Europese 

landen rond de Middellandse Zee: 

 was 450 euro wordt 175 euro 

 

Uitwonende studerende kinderen 

In uw oude dekking waren kinderen die niet meer bij 

u wonen omdat zij een dagstudie volgen, alleen in 

Nederland verzekerd. In de nieuwe dekking is dit 

wereldwijd. 

Schade door toedoen van een ander 

Iemand heeft u schade toegebracht, maar kan deze 

schade niet vergoeden. DAS vergoedt dan uw 

schade tot een maximumbedrag. 

 

Dit bedrag was: € 1.250 

Dit wordt nu: € 2.000 

 

Externe kostenmaximum  

De kosten van juridische hulp van deskundigen in 

dienst van DAS noemen we interne kosten. De 

interne kosten komen voor rekening van DAS. 

Andere kosten die volgens ons nodig zijn bij de 

juridische hulp in uw conflict noemen we externe 

kosten. Per conflict betalen wij deze externe kosten 

tot een maximumbedrag: 

 

Dit externe kostenmaximum was: € 30.000 

Dit wordt nu: € 60.000 

 

Het externe kostenmaximum geldt niet voor het 

verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan 

en bij een strafzaak. Soms gelden andere 

maximumbedragen. Bijvoorbeeld bij de behandeling 

van een zaak buiten Europa of de niet-Europese 

landen rond de Middellandse Zee. In het 

dekkingsoverzicht in de bijzondere 

polisvoorwaarden leest u per soort conflict wat het 

externe kostenmaximum is. 

 

Meer weten? 
Neem contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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