Iedereen kan weleens
juridische hulp gebruiken
Goed dat onze juristen dan voor u klaarstaan

DAS voor Particulieren: rechtsbijstandverzekering Modulair
+ Juridische vraag? Onze juristen geven antwoord
+ Voor elk juridisch conflict een passende oplossing
+ U bepaalt zelf wat u verzekert
+ Zekerheid voor een vast bedrag per maand

Onze juristen staan
voor u klaar.
Een hele zorg minder
U belandt vast weleens in een situatie waarin u zich afvraagt wat
uw rechten eigenlijk zijn. Bijvoorbeeld als u een probleem hebt met
de buren of als u betrokken raakt bij een aanrijding. En wat kunt u
doen als een aannemer uw verbouwing verkeerd uitvoert? Of als
uw baas plotseling dreigt u te ontslaan? Met een rechtsbijstand
verzekering hebt u juridische hulp binnen handbereik. De juristen
van DAS helpen u om uw recht te halen.

Hoe werkt het?

Wat kost het per maand?

Een rechtsbijstandverzekering werkt heel eenvoudig.
Zodra u een juridische vraag of conflict hebt, neemt
u contact met ons op. U krijgt dan direct antwoord.
Of een gespecialiseerde jurist van DAS verdiept
zich in uw zaak en bepaalt samen met u de aanpak.
Daarna gaat de jurist onmiddellijk aan de slag.
En natuurlijk overleggen we elke vervolgstap met u,
zodat u precies weet hoe de zaak vordert. Verder
hoeft u er alleen voor te zorgen dat de jurist alle
belangrijke informatie en stukken heeft.

Voor uw verzekering betaalt u een vaste maande
lijkse premie. Zo weet u vooraf precies waar u aan
toe bent.

U bepaalt wat u verzekert
Met DAS voor Particulieren Modulair verzekert u wat
u nodig hebt. Standaard hebt u een brede dekking.
Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor
specifieke situaties: Consumeren en wonen, Werk,
en Belasting en vermogen.

Alleenstaand

Gezin

(10% premiekorting)

Basis
U kunt de basisdekking
uitbreiden met:
• Consumeren en wonen
• Werk
• Belasting en vermogen

€ 12,12

€ 13,48

€ 8,65
€ 8,97
€ 4,17

€ 9,61
€ 9,97
€ 4,63

De bedragen zijn inclusief assurantiebelasting.

Zodra u een conflict of
juridische vraag hebt,
neemt u contact met
ons op.

Zelf kiezen wat u verzekert
Basis
U kunt rekenen op onbeperkt telefonisch advies.
En u krijgt direct hulp bij conflicten over:
• schade en persoonlijk letsel bij verkeersongevallen;
• koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uw
motorrijtuigen en vaartuigen;
• een vakantie die u hebt geboekt;
• uw gezondheid, bijvoorbeeld fouten bij een
medische behandeling en conflicten met uw
zorgverzekeraar;
• uw pensioen;
• sociale uitkeringen;
• personenrecht en ouderschap;
• een erfenis;
• vrijwilligerswerk.

Aanvullend: Consumeren en wonen
U krijgt hulp bij conflicten:
• die ontstaan als u als consument een overeen
komst sluit;
• met een onderwijsinstantie;
• met een erkende financiële instelling;
• bij het kopen of verkopen, bouwen of verbouwen,
bezitten, huren, tijdelijk verhuren of gebruiken van
uw woning of vakantiewoning;
• met uw buren;
• met de plaatselijke of landelijke overheid.

Aanvullend: Werk
U krijgt hulp bij conflicten:
• met uw werkgever die te maken hebben met uw
werk in loondienst of als ambtenaar, zoals ontslag,
reorganisatie of zwangerschapsverlof;
• die ontstaan bij een tuchtzaak over handelingen
die u hebt verricht in loondienst of als ambtenaar.

Aanvullend: Belasting en vermogen
U krijgt hulp bij conflicten over:
• beslissingen van de Belastingdienst waartegen
u in beroep kunt gaan;
• vermogensbeheer, bijvoorbeeld kopen, verkopen
en beheren van aandelen, obligaties en opties;
• uw vakantiewoning in de Europese Unie.
En u krijgt onder bepaalde voorwaarden hulp van
een mediator als u een huwelijk of geregistreerd
partnerschap wilt beëindigen.

Geschept door een auto:
DAS onderhandelt voor u
U wordt aangereden door een auto en loopt daarbij
flinke verwondingen op. Hierdoor kunt u tijdelijk niet
meer werken. Ook zijn uw kleren, fiets en mobiele
telefoon beschadigd. Hebt u recht op een schade
vergoeding? En zo ja, hoe krijgt u die? Een jurist van
DAS onderhandelt voor u.
Oplossing:
Inschatting uren
en kosten:

Kosten voor u:
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3.375 euro om de zaak te 		
behandelen (15 uur à 225 euro)
1.500 euro om deskundigen
in te huren
geen kosten met DAS
voor Particulieren Modulair

Burenruzie: DAS helpt
Zonder met u te overleggen plaatsen de buren een
metershoge schutting pal naast uw tuin. Daardoor
ligt een groot deel van uw tuin ineens in de schaduw.
Mag dit? En zo nee: wat kunt u er tegen doen? Een
jurist van DAS helpt.
Oplossing:
Inschatting uren
en kosten:
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een eerlijke schadevergoeding

Kosten voor u:

de schutting wordt verlaagd

1.850 euro om de zaak te 		
behandelen (10 uur à 185 euro)
geen kosten met DAS voor 		
Particulieren Modulair met 		
aanvulling Consumeren en 		
wonen

Wij zijn DAS
DAS maakt juridische kennis toegankelijk voor ieder
een. Al ruim 50 jaar helpen we mensen conflicten
voorkomen, oplossen of beheersen. Dat doen we met
ruim 600 juristen vanuit 23 vestigingen, verspreid
over het hele land. En elke jurist heeft zijn eigen
specialisatie. Zo hebben we arbeidsjuristen, maar
bijvoorbeeld ook experts in huur-, verkeers- en
erfrecht. Samen werken we aan oplossingen. Of u nu
overhoop ligt met uw baas, een geschil hebt over de
aankoop van een product of gaat scheiden van uw
partner: DAS staat voor u klaar. Op verzekeringsbasis,
met een abonnement of eenmalig voor een vast
bedrag. Zo zorgen we ervoor dat u snel verder kunt.

Wat u verder moet weten over
deze verzekering
In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent
verzekerd en waarvoor niet. Dan weet u precies
wat onze afspraken zijn. 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 verzekerings
adviseur.

Meer informatie over DAS voor Particulieren Modulair
Bel met 020 6517 517 (ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur)
Mail naar info@das.nl

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

12.16.200.213

Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

