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 MT 17-05
 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering 

Algemene voorwaarden rechtsbijstand
Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad 
staan. De algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen van uw  rechtsbijstandverzekering.
De bijzondere voorwaarden gelden alleen voor de onderdelen die u heeft afgesloten.

1.  Waarvoor bent u verzekerd?
 Met de rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij een conflict dat ontstaan is na schade.
 Soms heeft u alleen schade, maar nog geen conflict. In deze voorwaarden staat wanneer u juridische 

hulp krijgt. En ook wanneer u geen juridische hulp krijgt.

2.  Van wie krijgt u juridische hulp?
        DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV verzorgt de juridische hulp voor ons.  

DAS heeft zelf juristen in dienst die u rechtstreeks helpen. We garanderen u dat DAS zich houdt aan de 
afspraken in deze voorwaarden. DAS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
33110754 en in het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 
12000541. In deze voorwaarden gebruiken we vanaf hier ‘wij’ en ‘ons’. Daarmee bedoelen we dan DAS.
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3. Voor wie geldt deze verzekering?
 In de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand staat wie er verzekerd zijn.

4. In welke landen bent u verzekerd?
 In de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand staat in welke landen deze verzekering geldt.

5. In welke situaties krijgt u juridische hulp?
 U krijgt alleen juridische hulp in de volgende situaties:

• Als u een conflict heeft dat u niet kon verwachten en waardoor u deze hulp nodig heeft. Vinden wij  
dat niet duidelijk is dat u een conflict heeft of waarover het conflict gaat? Dan moet u dit conflict 
aantonen met een rapport van een deskundige.

• Als de gebeurtenis waarvoor u hulp nodig heeft, tijdens deze verzekering plaatsvond. Heeft u een 
conflict omdat er schade is veroorzaakt? Dan moet die schade zijn veroorzaakt tijdens deze 
verzekering. Heeft u om een andere reden een conflict? Dan moeten de feiten die hebben geleid  
tot dit conflict, zijn gebeurd tijdens deze verzekering. Het mag niet zo zijn dat u deze feiten al had 
kunnen verwachten toen u deze verzekering afsloot.

• Het kan zijn dat u meer conflicten heeft die met elkaar te maken hebben. Of die dezelfde  
gebeurtenis als oorzaak hebben. Dan behandelen wij al deze conflicten samen als één conflict.

6. Welke andere afspraken gelden er voor onze juridische hulp?
 Voor onze juridische hulp gelden ook nog de volgende afspraken:

• U krijgt juridische hulp van deskundigen die bij ons in dienst zijn. We kunnen ook besluiten om een 
externe deskundige in te schakelen. 

• Wij overleggen met u over wat we gaan doen en hoe groot de kans op een goede oplossing is.  
We overleggen alleen met anderen als we dat met u hebben afgesproken.

• Als er geen kans is op een goede oplossing van het conflict, geven we geen hulp.
• Als wij tijdens de zaak vinden dat er geen kans meer is op een goede oplossing van het conflict, 

stoppen we met de hulp.
• Soms zijn de kosten van de juridische hulp hoger dan het bedrag waarover uw conflict gaat.  

We helpen u dan op een andere manier. We kunnen dan namelijk besluiten om het schadebedrag 
rechtstreeks aan u te betalen. U heeft dan dus geen juridische hulp meer nodig. We hoeven u deze 
hulp dan ook niet te geven.

• Als wij de zaak door een externe deskundige willen laten behandelen, mogen alleen wij die opdracht 
geven. We overleggen dat met u. U mag dus niet zelf opdracht geven aan een externe deskundige.

• Als wij opdracht geven aan een advocaat om u te verdedigen in een gerechtelijke of administratieve 
procedure, mag u de advocaat kiezen. Is uw rechtszaak in Nederland? Dan mag u alleen een 
advocaat kiezen die in Nederland ingeschreven is en zijn kantoor in Nederland heeft. 

 Is uw rechtszaak in het buitenland? Dan mag u alleen een advocaat kiezen die in dat land  
ingeschreven is bij een rechtbank. Wilt of kunt u geen advocaat kiezen, dan kiezen wij.

• Wij geven namens u opdrachten aan advocaten of andere externe deskundigen. U geeft ons 
toestemming om dat te doen. We hoeven niet meer dan één advocaat of andere deskundige in te 
schakelen. 

• Ontstaat er schade door fouten van deskundigen die bij ons in dienst zijn, dan kunt u ons vragen 
voor die schade te betalen. We betalen nooit meer dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn plus 
het eigen risico dat we hebben. We betalen geen schade die veroorzaakt wordt door fouten van 
andere deskundigen die we hebben ingeschakeld. U kunt de polis van onze aansprakelijkheids- 
verzekering bij ons opvragen.

• Zijn er behalve u nog andere belanghebbenden die juridische hulp over het conflict aanvragen?
 Dan mogen wij één advocaat inschakelen die aan alle belanghebbenden samen hulp geeft.  

Welk bedrag we betalen, hangt af van het aantal personen dat in de zaak betrokken is. Als dit 
bijvoorbeeld 20 mensen zijn, dan betalen wij aan u 1/20 deel van de kosten van de advocaat.

• U mag zelf een rechtshulpverlener kiezen, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 
administratieve procedure te voeren. In veel gevallen kan de juridisch specialist van DAS die 
procedure voor u voeren. Maar als u dat wilt, mag u ook een rechtshulpverlener kiezen die niet bij 
DAS in dienst is. Bijvoorbeeld een advocaat. Dit noemen wij een externe rechtshulpverlener.

 Kiest u voor het voeren van een procedure voor een externe rechtshulpverlener? En gaf DAS 
namens u deze rechtshulpverlener opdracht om deze procedure te voeren? Dan hoeft DAS voor 
deze procedure geen andere rechtshulpverlener of juridisch specialist in dienst van DAS meer in te 



25 | POLISVOORWAARDEN

schakelen. Ook als uw tegenpartij juridische hulp krijgt van DAS, mag u zelf een rechtshulpverlener 
kiezen. Meer hierover leest u in artikel 13.

7.	 Wat	moet	u	doen	als	u	een	juridisch	conflict	heeft?
 Als u een conflict heeft moet u het volgende doen:

• Vraag juridische hulp zo snel mogelijk bij ons aan nadat het conflict is begonnen.
• U moet ons in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met de tegenpartij zonder een 

procedure op te lossen en tot een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan in redelijkheid  
uw medewerking verlenen.

• Als u juridische hulp bij ons heeft aangevraagd, verwachten wij het volgende van u:
- U geeft ons alle informatie en documenten die te maken hebben met uw conflict.
- U toont aan wat het conflict is en om hoeveel geld het gaat. Ook geeft u aan wat u wilt bereiken.
- Als we een externe deskundige inschakelen, dan geeft u ons toestemming om de stukken te  

lezen die hij over uw zaak heeft.
- U helpt ons om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen. U moet daarom alles doen wat uw 

juridisch specialist aan u vraagt terwijl hij of zij uw conflict behandelt. Zo kan hij u vragen aan een 
strafzaak mee te werken om uw schade door anderen te laten betalen.

- U werkt mee om kosten van juridische hulp door anderen te laten terugbetalen. Het gaat om de 
kosten die we al gemaakt hebben of die we nog moeten maken.

- U doet niets wat nadelig is voor ons.
- Krijgt u kosten van anderen terug die wij eerder al voor u hadden betaald? Dan betaalt u dit geld 

aan ons terug. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van een rechtszaak of de btw die u met de 
belastingdienst mag verrekenen.

8.	 Wat	moet	u	doen	als	u	niet	zeker	weet	of	u	een	juridisch	conflict	heeft?
 Weet u niet zeker of u een juridisch conflict heeft? Dan moet u een rapport laten maken door een 

deskundige. Dit rapport moet bewijzen dat het om een conflict gaat, wie het conflict heeft veroorzaakt, 
waar het conflict door komt en wat de gevolgen van het conflict voor u zijn. Blijkt uit het rapport 
duidelijk dat u een conflict hebt? En valt dit conflict onder uw verzekering? Dan krijgt u juridische hulp 
van ons. Ook vergoeden we dan de redelijke kosten van de deskundige die u voor het maken van het 
rapport hebt ingeschakeld.

9. Welke juridische hulp kunt u krijgen?
 U krijgt de volgende juridische hulp van ons:

• We adviseren u over uw rechtspositie en uw juridische mogelijkheden;
• We treden voor en namens u op en helpen u als u met iemand een conflict hebt. Degene met wie u 

een conflict hebt noemen wij uw tegenpartij. Ook verdedigen wij u tegen de eisen van deze tegenpartij;
• We maken voor u een verzoekschrift of bezwaarschrift als de zaak aan een rechter moet worden 

voorgelegd. En we verdedigen dan het verzoek- of bezwaarschrift;
• We schakelen zo nodig namens u een advocaat in om u bij de rechter bij te staan;
• We betalen de kosten van de rechtshulpverlening of schieten deze voor. Van dit laatste is sprake als 

u die kosten terugkrijgt of kunt terugkrijgen van uw tegenpartij. U moet deze kosten dan aan ons 
terugbetalen;

• We zorgen ervoor dat de tegenpartij zich houdt aan de uitspraak die een rechter in dit conflict heeft 
gedaan. Dit doen we tot maximaal vijf jaar na de uitspraak.

10. Welke kosten betalen wij?
 We betalen de kosten van de hulp van onze eigen juridische hulpverleners, maar ook de volgende 

kosten:
• De kosten van deskundigen die wij inschakelen.
• De kosten die u moet betalen voor een mediator die wij inschakelen.
• De kosten van getuigen die een rechter heeft opgeroepen en waarvan de rechter heeft bepaald dat u 

die moet betalen.
• De kosten die u aan de rechtbank moet betalen voor uw rechtszaak waarvan de rechter heeft 

bepaald dat u die moet betalen.
• De reiskosten en kosten van overnachtingen die u moet maken omdat u bij een rechtbank in het 

buitenland moet komen. Maar alleen als wij u vooraf toestemming hebben gegeven voor die reis en 
die kosten.
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• De kosten om een uitspraak van de rechter uit te voeren.
• De kosten die u later van anderen terug kunt krijgen, betalen we voorlopig voor u. Dat geld moet u 

ons later wel terugbetalen.
We betalen alleen de redelijke en noodzakelijke kosten.

11. Wat gebeurt er als een advocaat niet verplicht is?
 Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht 

om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging  
en geldt het volgende:
• Als een juridisch specialist die bij ons in dienst is rechtsbijstand verleent, zijn dit interne kosten.  

Deze interne kosten betalen wij onbeperkt. De bijkomende externe kosten betalen wij ook.
• Schakelen wij op uw verzoek een door u  gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betalen wij  

de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige 
kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. Wij betalen voor deze behandel- 
kosten maximaal € 5000,- per procedure.

• Vraagt u ons om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of  
administratieve (incasso)procedure, terwijl wij niet verplicht zijn een advocaat in te schakelen?  
Dan moet u een eigen risico betalen van € 250,-.

 Pas nadat wij dit eigen risico hebben ontvangen, zullen wij de opdracht geven aan de externe 
rechtshulpverlener die u heeft aangewezen.

12.  In welke situaties krijgt u geen juridische hulp?
 In de algemene voorwaarden van uw autoverzekering staat wanneer wij u niet helpen. Daarnaast 

geven we ook geen juridische hulp in de volgende situaties:
• Als u het conflict zo laat meldt dat we daardoor meer kosten moeten maken dan nodig was. Of  

meer moeite moeten doen om juridische hulp te geven.
• Als u had kunnen verwachten dat u hulp van ons zou nodig hebben, toen u deze verzekering afsloot.
• Als het conflict het gevolg is van schade door natuurrampen.
• Als het conflict te maken heeft met een ongeval met uw auto waarbij de bestuurder niet mocht  

rijden. Komt er een strafzaak over dit conflict, maar gaat die zaak niet over het feit dat de bestuurder 
niet mocht rijden? Of wist u niet of kon u niet weten dat de bestuurder niet in de auto mocht rijden? 
Dan geven wij u wel hulp.

• Als u een conflict met ons heeft over deze rechtsbijstandverzekering. Namelijk over hoe we de 
afspraken in deze verzekering uitleggen en uitvoeren. Doet de rechter uitspraak in het conflict en 
krijgt u gelijk? Dan betalen we achteraf wel de redelijke en noodzakelijke kosten die u moest maken 
voor juridische hulp in dit conflct met ons.

• Als u het conflict bewust heeft veroorzaakt om er voordeel van te krijgen. Dit voordeel zou u anders 
niet hebben gehad.

• Als u in een strafzaak betrokken bent waarbij u het verwijt krijgt dat u bewust de wet heeft overtreden 
of waarbij u het verwijt krijgt dat u met opzet een misdrijf heeft gepleegd. Blijkt later dat u de wet  
niet bewust heeft overtreden of het misdrijf niet met opzet heeft gepleegd? Dan betalen we wel de 
redelijke en noodzakelijke kosten die u moest maken voor juridische hulp.

• Als u een conflict heeft waarmee u eerst niets te maken had, maar nu wel. Bijvoorbeeld omdat u  
een schuld of vordering van een ander heeft overgenomen. Een schuld is geld dat nog aan een 
ander moet worden betaald, of iets anders waarop een ander nog recht heeft. Een vordering is geld 
dat iemand nog aan u moet betalen, of iets anders waarop u nog recht heeft.

13.		 Heeft	u	een	conflict	met	een	ander	die	ook	recht	heeft	op	juridische	hulp	van	ons?
 Geldt deze verzekering ook voor een of meer anderen? Bijvoorbeeld voor uw partner en uw  

kinderen? En is er een conflict tussen u onderling? Dan hangt het van de situatie af wie de juridische  
hulp krijgt. Hieronder leest u wie in welke situaties hulp krijgt:
• Bent u degene die de verzekering heeft afgesloten en is de ander meeverzekerd? Dan krijgt u als 

enige juridische hulp van ons.
• Is er een conflict tussen twee mensen die meeverzekerd zijn? Dan mag u kiezen wie van hen 

juridische hulp van ons krijgt. Wij geven dan alleen juridische hulp aan de persoon die u kiest.
• Is er een conflict tussen iemand die op uw polis is verzekerd, en iemand die via een andere polis van 

ons juridische hulp krijgt? Dan mogen zij allebei zelf een advocaat kiezen. Wij betalen de kosten  
hiervan.
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14. Bent u het niet met ons eens? 
 Wij overleggen met u hoe wij uw conflict willen oplossen. Toch kan het zijn dat u een verschil van 

mening met ons hebt over de aanpak of over onze mening dat uw zaak niet haalbaar is. Dan kunt u 
ons vragen om dit verschil van mening voor te leggen aan een advocaat. Dat kan per brief, mail of via 
onze website. Verder gelden de volgende afspraken:
• U mag zelf de advocaat kiezen maar u mag niet zelf de advocaat inschakelen: dat doen wij voor u.
• Wij leggen het verschil van mening, met alle stukken, voor aan de advocaat en vragen hem een 

oordeel te geven over het verschil van mening. U mag het verschil van mening ook zelf nog aan de 
advocaat toelichten. Wij doen wat de advocaat in zijn rapport schrijft. We betalen ook de kosten  
van de advocaat.

• Wij gaan door met juridische hulp bij uw conflict zoals de advocaat zegt dat we dit moeten doen.  
Als we hiervoor een externe deskundige inschakelen, mag dat niet de advocaat zijn die over het 
verschil van mening heeft beslist. Het mag ook geen collega van zijn kantoor zijn.

• Krijgt u van de advocaat geen gelijk? Dan mag u ook zelf verder gaan met uw zaak tegen ons. 
U kunt dan zelf een andere advocaat kiezen die u helpt. U moet deze advocaat dan wel zelf betalen 
Krijgt u later toch gelijk? Dan krijgt u de redelijke en noodzakelijke kosten van de advocaat door ons 
terugbetaald.

 MT 17-05
 A Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand auto’s - Optimaal

Deze voorwaarden gelden alleen als deze op uw polisblad staan. Bij deze voorwaarden horen ook de
algemene voorwaarden voor rechtsbijstand.

1. Waarvoor bent u verzekerd?
 U bent verzekerd voor conflicten die met uw auto te maken hebben. Die conflicten gaan over situaties 

in het verkeer, maar ook over het hebben van een auto, de koop en verkoop, onderhoud en reparatie. 
U krijgt van ons juridische hulp bij die conflicten. Als we hulp geven, moet het om schade gaan die in 
geld is uit te drukken.

2. Voor wie geldt deze verzekering?
 De verzekering geldt voor de volgende personen:

• Degene die deze verzekering heeft afgesloten.
• De persoon die de auto van u mocht besturen. En de passagiers in de auto. Dit geldt alleen als zij 

met de auto in het verkeer reden.
• De nabestaanden van de personen hierboven, voor wie die persoon een erkende zorg- of onder-

houdsplicht heeft. Zij krijgen juridische hulp als het overlijden van een van de personen hierboven,  
te maken heeft met een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. Deze hulp heeft alleen 
betrekking op het vorderen van een financiële vergoeding voor de kosten van levensonderhoud.

3. Voor welke auto geldt deze verzekering?
 De verzekering geldt voor de auto die op uw polis staat. En voor de caravan of aanhangwagen die aan 

uw auto vast zat.

4. In welke situaties krijgt u juridische hulp?
 In de volgende situaties krijgt u juridische hulp:

• U heeft een conflict omdat u een auto heeft, koopt, verkoopt of laat onderhouden of repareren.
• U heeft een ongeluk met uw auto in het verkeer gehad waarbij u gewond bent geraakt of waarbij  

uw spullen zijn beschadigd. En u wilt dat de andere persoon die bij het ongeluk betrokken was, de 
schade betaalt. Of zijn verzekering, of iemand anders, namens deze persoon.

• U heeft een conflict met een bedrijf over het slepen of repareren van uw auto. Of u heeft een  
conflict over de vergoeding van schade die daarbij ontstaan is.

• U moet voor de rechter komen in een strafzaak die te maken heeft met uw auto. Daarbij wordt u 
ervan verdacht dat iemand door uw schuld gewond is geraakt of is overleden in het verkeer.

 Wordt u ervan verdacht met opzet de wet te hebben overtreden? Dan krijgt u geen hulp.
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5. In welke landen krijgt u juridische hulp?
 Op uw groene kaart staat in welke landen deze verzekering geldt. De landen waar deze verzekering 

niet geldt, zijn doorgestreept.
 
 Juridische hulp buiten Nederland geven we alleen in de volgende situaties:

• Als u gewond bent en wilt dat anderen daarvoor betalen.
• Als uw spullen beschadigd zijn en u wilt dat anderen de schade betalen.
• Als u in het buitenland voor de strafrechter moet komen vanwege een gebeurtenis met uw auto.
• Als u een conflict heeft over het slepen en repareren van uw auto.

 
 Gaat het om andere situaties? Dan krijgt u in het buitenland geen juridische hulp.

6.  Welke juridische hulp kunt u krijgen?
 U kunt van ons de volgende juridische hulp krijgen:

• We geven juridisch advies per telefoon. U krijgt van ons één keer telefonisch advies. We gebruiken 
daarvoor alleen de informatie die u ons per telefoon geeft.

• We geven juridische hulp.

7.  Welke kosten betalen wij?
 Wij betalen de kosten voor juridische hulp. Het maakt niet uit hoe hoog die kosten zijn. Behalve als  

er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor geen verplichte proces- 
vertegenwoordiging geldt en waarvoor op uw verzoek een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld.  
In artikel 11 van de algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering staat wat wij in dat geval 
betalen.

8. Wat betalen wij bij een waarborgsom?
 Veroorzaakt u met de auto schade in het buitenland? En neemt de buitenlandse overheid uw auto in 

beslag, of wordt u vastgehouden? Dan moet u soms een bedrag betalen om vrij te komen of uw auto 
terug te krijgen. Dit heet een waarborgsom. We lenen dit bedrag aan u tot maximaal € 25.000,-.  
Zodra de buitenlandse overheid het geld aan u teruggeeft, moet u ons dit bedrag meteen terug- 
betalen. Krijgt u het geld niet terug van de overheid? Dan moet u het ons toch binnen één jaar 
terugbetalen.

 Let op: we lenen het geld alleen als u volgens deze voorwaarden ook voor de hulp verzekerd bent.

9. Wat betalen wij als een ander niet kan betalen?
 U heeft schade door schuld van een ander. Kan die ander niet voor de schade betalen omdat hij te 

weinig geld heeft? Dan betalen wij de schade aan uw auto als gevolg van het ongeluk. Dit doen we 
alleen als u de schade niet op een andere manier betaald kunt krijgen. Als de schade groter is dan  
€ 125,-, betalen we uw totale schade tot maximaal € 1250,-. Is uw schade lager dan € 125,-,  
dan betalen we niet.

10. Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
 In de algemene voorwaarden van uw autoverzekering en in de algemene voorwaarden van uw 

rechtsbijstandverzekering staat wanneer u geen juridische hulp krijgt. Daarnaast krijgt u geen  
hulp in de volgende situaties:
• Als uw conflict ermee te maken heeft dat u uw auto gebruikt voor iets anders. U verhuurt uw  

auto bijvoorbeeld. Of u gebruikt uw auto als taxi of lesauto.
• Als uw conflict ermee te maken heeft dat u iets of juist niets heeft gedaan, waardoor anderen schade 

hebben. En deze anderen willen dat u deze schade betaalt.
• Als u een conflict heeft over de aankoop van een tweedehands auto. We helpen u wel als u deze 

met een schriftelijke garantie bij een officiële dealer of een Bovag- of Focwa-bedrijf heeft gekocht.
• Als u een conflict heeft over een contract en het gaat om een bedrag lager dan € 110,-.
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 MT 17-05
 B Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand voor deelnemers in het verkeer

Deze voorwaarden gelden alleen als deze op uw polisblad staan.
De bijzondere voorwaarden voor rechtsbijstand auto’s – Optimaal gelden ook voor deze verzekering
voor deelnemers in het verkeer. Hieronder staat voor wie deze verzekering precies geldt en waarvoor u  
wel en niet verzekerd bent.

1. Voor wie geldt deze verzekering?
 De verzekering geldt voor de volgende personen:

• U zelf.
• De partner met wie u bent getrouwd of samenwoont.
• Uw ongetrouwde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die bij u in huis wonen.
• Uw ongetrouwde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die in Nederland een dagstudie volgen  

of in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wonen.
• Uw ouders of schoonouders die bij u in huis wonen.
• De persoon die van u toestemming had om uw voertuig of vaartuig te besturen in het verkeer.  

Of de passagiers in uw voertuig of vaartuig.
• De au-pair die bij u in huis woont.
• Huishoudelijk of verzorgend personeel dat bij u in huis woont. Maar het conflict moet wel te maken 

hebben met het werk voor u. Deze personen krijgen alleen in bepaalde situaties hulp.
 Deze situaties staan vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden. In andere situaties dan deze krijgen 

de personen geen hulp.
• Reisgenoten die vanuit Nederland met u op reis gaan en daarna weer met u terugreizen. Deze 

personen krijgen alleen in bepaalde situaties hulp. Deze situaties staan vermeld in artikel 3 van  
deze voorwaarden. In andere situaties dan deze krijgen de personen geen hulp.

• De nabestaanden van de personen hierboven, voor wie die persoon een erkende zorg- of  
onderhoudsplicht heeft. Zij krijgen juridische hulp als het overlijden van een van de personen hierboven, 
te maken heeft met een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. Deze hulp heeft alleen 
betrekking op het vorderen van een financiële vergoeding voor de kosten van levensonderhoud.

2.		 Om	welke	conflicten	gaat	het?
 U bent verzekerd voor juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met een van de volgende 

situaties:
• Als u een ongeluk heeft gehad in het verkeer.
• Als u passagier bent in een vliegtuig of ander luchtvaartuig.
• Als u een auto heeft, koopt, verkoopt, laat onderhouden of repareren.
• Als u op reis of op vakantie bent.

3.  In welke situaties krijgt u juridische hulp?
 U krijgt juridische hulp in de volgende situaties:

• U krijgt een ongeval waarbij u gewond bent geraakt of uw bagage is beschadigd. En u wilt dat 
anderen uw schade betalen.

• U moet voor de rechter komen vanwege een strafzaak in het verkeer.
• U heeft een conflict met een bedrijf over het slepen of repareren van uw voertuig of vaartuig.
• U heeft een conflict over een contract dat te maken heeft met het vervoer van uw voertuig of vaartuig.
• U heeft een conflict over een contract dat u heeft gesloten voor een reis of vakantie. Gaat het om 

andere situaties? Dan krijgt u alleen juridische hulp in Nederland en alleen als voor uw conflict het 
Nederlandse recht geldt. In het buitenland geven wij dan geen juridische hulp.

4.  Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
 U krijgt geen juridische hulp bij de volgende soorten conflicten:

• Conflicten die te maken hebben met uw activiteiten als zelfstandig ondernemer.
• Conflicten die te maken hebben met geld dat u verdient zonder dat u in loondienst bent.
• Als uw conflict ermee te maken heeft dat u uw auto gebruikt voor iets anders. U verhuurt uw auto 

bijvoorbeeld. Of u gebruikt uw auto als taxi of lesauto.
• Als uw conflict ermee te maken heeft dat u iets of juist niets heeft gedaan, waardoor anderen 

schade hebben. En deze anderen willen dat u deze schade betaalt.
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• Als u een conflict heeft over de aankoop van een tweedehands auto. We helpen u wel als u deze 
met een schriftelijke garantie bij een officiële dealer of een Bovag- of Focwa-bedrijf heeft gekocht.

• Als u een conflict heeft over een contract en het gaat om een bedrag lager dan € 110,-.
 

  
        

         

 

  
        

   
 

  

  
        

 
 

  
        

 

  
        

  
  

  

  
  
 
 




