
 

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 of persoonlijk letsel 
te verhalen. Met een rechtsbijstandverzekering weet u dat de juristen 
van DAS u helpen om uw recht te halen.

Juristen van DAS staan voor u klaar
Heeft u schade na een aanrijding of een conflict met 
bijvoorbeeld de garagehouder? Dan roept u de juridische 
hulp van DAS in. Uw jurist van DAS verdiept zich in uw 
zaak en bepaalt samen met u de aanpak. Hij of zij bemid-
delt en onderhandelt namens u met de andere partij en 
doet er alles aan om het conflict snel en goed op te lossen. 
Natuurlijk houdt uw jurist u op de hoogte van de voort-
gang.

DAS voor Onderweg
Goed verzekerd op weg met onze rechtsbijstandverzekering 

• Geen juridisch gedoe na een verkeersongeluk
• Hulp bij verhalen van schade en letsel in het verkeer
• Verzekerd in alle landen van de wereld

U kiest wat u verzekert  
In een maatschappij waarin mensen vaker hun recht 
willen halen, is een complete verzekering voor juridische 
hulp in en buiten het verkeer geen overbodige luxe.  
Met 'DAS voor Onderweg - uitgebreid' heeft u een uitge-
breide dekking voor het hele gezin, die u veel bescherming 
biedt. Alle voer- en (lucht)vaartuigen zijn meeverzekerd. 
En u krijgt dekking bij allerlei conflicten die te maken 
hebben met een vakantie die u heeft geboekt.

Wilt u alleen één motorrijtuig verzekeren? Dan kiest u 
‘DAS voor Onderweg – met uw motorrijtuig’. U krijgt dan 
juridische hulp bij conflicten over dit motorrijtuig. Op de 
volgende pagina’s ziet u wat de verschillen zijn.
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Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
In dit overzicht ziet u wat u verzekert met ‘DAS voor Onderweg – met uw motorrijtuig’ en ‘DAS voor Onderweg – uitgebreid’. 
We geven u ook enkele voorbeelden van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen. Natuurlijk kunnen wij niet 
alles in deze flyer zetten. Lees de polisvoorwaarden met de volledige dekkingsoverzichten dus goed door.

DAS voor Onderweg – 
met uw motorrijtuig

DAS voor Onderweg –  
uitgebreid

Voor één motorrijtuig, de bestuurder  
en inzittenden.

Voor het hele gezin en alle voer- en 
(lucht)vaartuigen.

Hulp bij 
conflicten over 

Verhalen van schade 
en letsel in het verkeer

Alleen tijdens verkeersdeelname met uw 
motorrijtuig. 

Voorbeelden 
•  Schade aan uw motorrijtuig na een 

aanrijding.
•  Letsel dat u oploopt als u met uw 

motorrijtuig aangereden wordt.

Ook als u met een ander motorrijtuig of 
op een andere manier aan het verkeer 
deelneemt.

Ook voor schade en letsel buiten het 
verkeer, maar wel onderweg. Dus niet 
thuis, op uw werk of bij een medische 
behandeling.

Voorbeelden 
•  Schade aan uw motorrijtuig na een 

aanrijding.
•  Schade aan uw boot na een  

aanvaring.
•  Letsel als u op de fiets wordt  

aangereden of als u tijdens een 
buitenrit van uw paard valt.

• Iemand skiet u omver op de piste.
•  Tijdens het boodschappen doen in  

de supermarkt glijdt u uit over een 
natte vloer.

•  U probeert op straat een ruzie te 
sussen, maar wordt plotseling zelf 
geslagen.

•  Compensatie omdat uw vliegtuig is 
vertraagd.

Contracten
Zoals koop, verkoop, lease, 
onderhoud, reparatie, sleep, 
stalling en verzekering.

Alleen voor contracten die over uw 
motorrijtuig gaan.

Voorbeelden 
•  De garage heeft uw motorrijtuig niet 

goed gerepareerd.
•  De verzekeraar van uw motorrijtuig  

wil een schade niet aan u vergoeden.
•  De private-leasemaatschappij  

waar u uw motorrijtuig heeft  
geleast, verhoogt tussentijds uw 
maandbedrag.

Ook voor contracten over andere 
vervoermiddelen in uw huishouden.

Voorbeelden 
•  De garage heeft uw motorrijtuig niet 

goed gerepareerd.
•  De verzekeraar van de brommer van 

uw kind wil een schade niet vergoeden.
•  De private-leasemaatschappij waar u 

uw motorrijtuig heeft geleast, verhoogt 
tussentijds uw maandbedrag.

•  De accu van uw elektrische fiets is niet 
goed, maar de fietsenwinkel zegt dat 
er niets aan de hand is.
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DAS voor Onderweg – 
met uw motorrijtuig

DAS voor Onderweg –  
uitgebreid

Voor één motorrijtuig, de bestuurder  
en inzittenden.

Voor het hele gezin en alle voer- en 
(lucht)vaartuigen.

Hulp bij 
conflicten over 

Deeleconomie Alleen als u uw eigen motorrijtuig ter 
beschikking stelt aan iemand anders.

Voorbeelden
•  Er ontstaat tijdens het uitlenen schade 

aan uw motorrijtuig.
•  De lener betaalt de afgesproken 

vergoeding niet.

Ook als u andere spullen ter beschikking 
stelt. En als u spullen van iemand anders 
leent.

Deze spullen moeten wel te maken 
hebben met verkeersdeelname (zoals 
een auto, motor, scooter of fiets) of 
vakantie (zoals ski’s, kampeer spullen of 
een dakkoffer). 

Voorbeelden
•  Er ontstaat tijdens het uitlenen schade 

aan uw spullen.
•  De lener betaalt de afgesproken 

vergoeding niet. 
•  U heeft uw skibox uitgeleend, maar de 

lener brengt hem niet terug.
•  De uitlener zegt dat u schade heeft 

veroorzaakt aan de fiets die u van hem 
heeft geleend, maar u weet van niks.

Vakantie Niet verzekerd. Bij conflicten die te maken hebben met een 
vakantie die u heeft geboekt.

Voorbeelden 
•  Het luxe hotel uit de reisgids blijkt een 

bouwput.
•  Na het inleveren van uw huurcamper 

geeft de verhuurder uw borg niet terug, 
omdat u schade zou hebben veroorzaakt, 
maar u weet zeker dat u de camper 
schadevrij heeft ingeleverd.

•  De reisorganisatie waar u heeft geboekt, 
is failliet.

•  Uw vlucht is flink vertraagd, maar de 
luchtvaartmaatschappij betaalt geen 
compensatie.

Belangrijk Koopt u er een motorrijtuig bij? Dan 
moet u voor uw nieuwe motorrijtuig een 
extra ‘DAS voor Onderweg - met uw 
motorrijtuig’ sluiten. Of u past de 
verzekering aan naar ‘DAS voor  
Onderweg - uitgebreid’.



Wat kost DAS voor Onderweg?
Voor uw verzekering betaalt u een vaste premie per 
maand of jaar. Zo weet u vooraf precies waar u aan  
toe bent.

per  
maand

per  
jaar 

DAS voor Onderweg – uitgebreid  
voor u, uw partner en/of kinderen  

Bent u alleenstaand? Dan krijgt  
u 10% korting op de premie.

€ 8,05 € 96,62

DAS voor Onderweg – met uw 
motorrijtuig

Sluit u de verzekering af voor  
uw oldtimer? Dan krijgt u 25% 
korting op de premie.

€ 5,20 € 62,44

De premie die we hier vermelden, is inclusief 21% 
assurantiebelasting. U betaalt geen polis- en adminis-
tratiekosten.
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U kunt aan de tekst van deze flyer geen rechten ontlenen.  

De tekst van de polisvoorwaarden die van toepassing zijn, is 

leidend. U vindt de polisvoorwaarden op www.das.nl/documenten.

Meer weten of de  
verzekering afsluiten?
 
Wilt u meer weten over deze  
verzekering? Of wilt u de verzekering 
afsluiten?

  Neem contact op met uw  
verzekeringsadviseur.

12.20

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u wel en niet 
verzekerd bent. Heeft u bijvoorbeeld een conflict dat al 
speelde toen u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen 
juridische hulp. Lees de polisvoorwaarden dus goed door.

Op de verzekeringskaart(en) ziet u in één oogopslag de 
belangrijkste productinformatie. De verzekeringskaart 
helpt u onze verzekering te vergelijken met verzekeringen 
van andere aanbieders.

De polisvoorwaarden en de verzekeringskaart(en) vindt  
u op www.das.nl/documenten. Of vraag ernaar bij uw 
verzekeringsadviseur.

Wat u verder nog moet weten

Geen wachttijd
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de 
verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna 
ontstaan direct verzekerd.

Vergoeding van de kosten
Alle kosten voor de hulp van juridisch specialisten in dienst 
van DAS zijn interne kosten. Deze zijn voor onze rekening. 
Andere kosten die volgens ons nodig zijn bij de juridische 
hulp in uw conflict noemen we externe kosten. Bij conflicten 
in Europa en landen rond de Middellandse Zee betalen wij 
alle externe kosten. Bij conflicten in de rest van de wereld 
betalen wij de externe kosten tot maximaal 5.000 euro.

Het uitgangspunt van onze verzekering is dat u hulp krijgt 
van onze eigen juristen en advocaten. Krijgt u te maken 
met een gerechtelijke of administratieve procedure en is 
een advocaat niet verplicht? Dan mag u kiezen voor een 
rechtshulpverlener die niet bij DAS in dienst is. In de 
algemene polisvoorwaarden staat alle informatie hierover.

http://www.das.nl/service-en-contact/polisvoorwaarden
http://www.das.nl/service-en-contact/polisvoorwaarden

