Juridische hulp voor
particulieren

Rechtsbijstand van DAS
Sterk staan als u het nodig heeft
U staat in uw recht, vindt u. Maar de
tegenpartij denkt daar heel anders over.
Er is een groot verschil tussen in uw recht
staan en daadwerkelijk krijgen waar u
recht op heeft. Dan is het een prettig
gevoel om te weten dat de juristen van
DAS voor uw recht opkomen.
Werk
Het bedrijf gaat reorganiseren en u krijgt ontslag.
U bent langdurig ziek en u hoort dat u niet
meer terug hoeft te komen.
Verkeer en vakantie
Na een verkeersongeluk kunt u niet meer
hetzelfde werk doen. Hoe zit dat met een
schadeclaim?
U heeft een reis geboekt voor acht personen,
maar het huisje is slechts voor vier. Uw klacht
wordt niet naar tevredenheid opgelost door
de reisorganisatie.

Aankopen
Uw internetverbinding wordt steeds trager.
Volgens de provider kunt u uw abonnement
niet per direct opzeggen.
Wonen
Bij de oplevering van uw koopwoning blijkt er
een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten.

Aangereden in Italië
Alex en Peter reizen met de auto door Italië.
Op een avond vallen ze in de auto op een
parkeerterrein in slaap. In één klap schrikken
ze wakker: een vrachtwagen heeft hen aangereden. De chauffeur laat vluchtig zijn groene
kaart zien en rijdt weg. Met een deel van het
verzekeringsnummer en een deel van het kenteken melden ze zich bij de politie. Die slaagt
er niet in de chauffeur te achterhalen. Maar de
schade is aanzienlijk: € 4.200,-. Alex en Peter
schakelen DAS in. De jurist doet een beroep op
de collega’s van DAS Verona. En met succes:
de schade kan volledig verhaald worden.

Een geschil, en dan?

Profiteer van DAS Juridisch Advies

Heeft u een geschil en komt u er niet uit met
de andere partij? Onze juridische specialisten
gaan voor u aan de slag. Met ruim 500 specialisten op 40 rechtsgebieden heeft DAS de
juiste persoon in huis die vecht voor uw recht.

Iedereen heeft recht op juridische ondersteuning. Daarom vindt u op www.das.nl allerlei
juridische tips en informatie. Want wie goed
is geïnformeerd, kan problemen voorkomen.
Voor aanvullende informatie of juridisch advies
kunt u bellen of e-mailen met ons Adviesteam.

Alles inbegrepen
De inzet en expertise van de DAS-juristen en
de kosten van de procedure: het is allemaal
inbegrepen bij uw verzekering. Als de inzet
van een externe deskundige nodig is, komen
de kosten tot € 12.500,- voor rekening van DAS.

Kies de verzekering die bij u past
Wilt u verreweg de meeste juridische risico’s
verzekeren, dan adviseren wij u DAS rechtsbijstand voor particulieren. Wilt u meer zekerheid? Sluit dan het Pluspakket af. Hiermee
breidt u niet alleen het verzekeringsgebied
uit. U krijgt ook juridische hulp bij vermogensbeheer, belastingzaken én bemiddeling bij
echtscheidingen.

Welke geschillen zijn
verzekerd, en waar?
DAS rechtsbijstand
voor particulieren

DAS rechtsbijstand
voor particulieren
met Pluspakket

Werk en inkomen
– Ontslag, bedrijfsongeval, werkloosheidsuitkering en overige arbeidszaken

✓ Benelux, Duitsland

✓ Europese Unie

Aankopen
– Diensten nutsbedrijven en providers,
aankoop en reparatie consumptiegoederen
en overige consumentenzaken

✓ Benelux, Duitsland

✓ Europese Unie

(Motor)voertuigen
– Aankoop (tweedehands (motor)voertuig
bij officiële dealer)
– Reparatie en/of onderhoud

✓ Benelux, Duitsland
✓ Europa *

✓ Europese Unie
✓ wereld

Verkeer en vakantie
– Schade en ongeval in het verkeer
– Vakantieboeking

✓ Europa *
✓ Europa *

✓ wereld
✓ wereld

Gezondheid
– Medische fouten
– Vergoedingen en wachtlijsten

✓ Europa *
✓ Nederland

✓ wereld
✓ Nederland

Wonen
– Koop, verkoop, huur of verbouwing
van een eigen woning of vakantiewoning
– Buren, overheid

✓ Nederland
✓ Nederland

✓ Nederland
✓ Nederland

Familie
– Personen- en familierecht
– Bemiddeling bij echtscheiding

✓ Nederland
–

✓ Nederland
✓ Nederland

Financiën
– Vermogensbeheer en belastingzaken

–

✓ Nederland

Juridisch advies
Gratis en onbeperkt

✓

✓

Eigen risico

€ 100,- (niet bij verhaal
materiële verkeersschade)

geen

✓ Zeker van juridische hulp
– Juridische hulp niet gedekt
* Europa en de landen rond de Middellandse Zee (Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië, Tunesië,
Algerije en Marokko)

Massaontslag
‘Het bedrijf waar ik werkte ging reorganiseren
en vroeg voor honderden mensen ontslag aan.
Als salesmanager stuurde ik de salesforce landelijk aan, maar het bedrijf ging regionaal werken. Een collega werd regiomanager, terwijl ik
daarvoor ook alle papieren had. Deze collega
was zelfs korter in dienst.’ De DAS-jurist ging
hiertegen in verweer. Ewout is niet op de vacature gewezen, de benoeming is willekeurig en
het afspiegelingsbeginsel is niet gehanteerd.
De uitslag is gunstig. Het UWV WERKbedrijf
verleent geen ontslagvergunning. ‘Uiteindelijk
ben ik weggegaan, op mijn voorwaarden!’

Wie is verzekerd?

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

Met DAS rechtsbijstand voor particulieren is
uw hele gezin verzekerd. Ook uitwonende
studerende kinderen, uw au pair en uw reisgenoten tijdens uw vakantie kunnen rekenen
op juridische hulp.

U bent direct verzekerd voor geschillen die te
maken hebben met schade in het verkeer of
na een ongeval. Voor overige geschillen geldt
een wachttijd van drie maanden. Bij ontslagzaken is dat zes maanden. DAS verleent
geen rechtsbijstand voor geschillen die al
liepen voordat u de verzekering heeft aangevraagd. En voor geschillen die redelijkerwijs
te verwachten zijn bij het afsluiten van de
verzekering.

Wat kost het?
U betaalt per jaar voor:
DAS rechtsbijstand voor particulieren € 240,54
DAS rechtsbijstand voor particulieren
€ 289,15
met Pluspakket
Bij DAS zijn de verzekeringen dagelijks op
te zeggen, met een opzegtermijn van een
maand. Het is ook mogelijk een verzekering
voor vijf jaar af te sluiten. Deze verzekering
kunt u niet dagelijks opzeggen, maar u ontvangt wel een korting van 7% op de premie.
De premies gelden voor het hele gezin.
Bent u alleenstaand, dan krijgt u een korting
van € 10,75.
De bedragen zijn exclusief 9,7% assurantiebelasting en eenmalig € 4,- administratiekosten, en inclusief 4,75% korting die u
krijgt als u per jaar betaalt.

Hoe vraag ik de verzekering aan?
U vraagt de rechtsbijstandverzekering eenvoudig aan via www.das.nl. Of vul het bijgaande aanvraagformulier in en stuur dit naar
DAS of uw verzekeringsadviseur. Binnen
een week ontvangt u uw polis. U heeft altijd
veertien dagen bedenktijd vanaf de datum
dat u de polis ontvangt.

Uw voordelen op een rij
– U staat sterker bij een juridisch
geschil. DAS vecht voor uw recht.
– Met ruim 500 juridische specialisten
heeft DAS voor elk geschil een
expert in huis.
– Vanaf € 20,11 per maand bent u
verzekerd van juridische hulp bij
verreweg de meeste geschillen.
– U krijgt in het buitenland de beste
juridische hulp. DAS heeft vestigingen in de meeste landen van Europa.
– Op elk moment van de dag heeft u
toegang tot juridische informatie.

Meer oplossingen van DAS
DAS biedt ook juridische diensten speciaal voor:
55-plussers, ondernemers en zzp’ers, verenigingen, zorgverleners en agrarisch ondernemers.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, bel dan met uw verzekeringsadviseur.
Of kijk op www.das.nl.

Uw verzekeringsadviseur:

De persoonsnamen in de praktijkvoorbeelden zijn geﬁngeerd. U kunt aan deze tekst geen rechten
ontlenen. De tekst van de toepasselijke algemene en bijzondere polisvoorwaarden is leidend.
U vindt de voorwaarden op www.das.nl.
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