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  Artikel 1
 > Wie zijn verzekerd?
   DAS voor iedereen kunt u als alleenstaande of als gezin af-

sluiten. Op uw DAS voor iedereen-polis staat vermeld welke 
dekking u heeft afgesloten.

1.1.  Alleenstaande dekking
   U, als verzekeringnemer, die de verzekering heeft afgesloten 

bent verzekerd. In deze bijzondere polisvoorwaarden wordt 
u, als verzekeringnemer, aangesproken met ‘u’. 

1.2.  Gezinsdekking
  De volgende personen zijn verzekerd:
  –  u als verzekeringnemer, die de verzekering heeft afgesloten;
  – uw partner waarmee u duurzaam samenwoont;
  –  uw kinderen en de kinderen van uw partner zolang zij bij 

u inwonen en niet getrouwd zijn (onder kinderen worden 
ook verstaan: pleegkinderen, stiefkinderen en adoptiekin-
deren); 

  –  uw kinderen of de kinderen van uw partner die in een ver-
pleeginrichting in Nederland verblijven.

   In deze bijzondere polisvoorwaarden worden u, als verzeke-
ringnemer, en de in dit artikel genoemde personen aange-
sproken met ‘u’.

  Artikel 2
 > Wanneer heeft u recht op rechtsbijstand?
   U heeft recht op rechtsbijstand wanneer u als particulier een 

geschil krijgt. U heeft geen recht op rechtsbijstand als uw 
verzoek verband houdt met de uitoefening van een bedrijf 
of vrij beroep of met werkzaamheden die niet in loondienst 
worden uitgevoerd. Deze bijzondere polisvoorwaarden en de 
algemene voorwaarden bepalen verder uw recht op rechts-
bijstand. 

  Artikel 3
 >  Wanneer heeft u recht op telefonisch juridisch 

advies?
   U heeft onbeperkt recht op telefonisch juridisch advies bij 

een dreigend juridisch geschil.

  Artikel 4 
 > Hoe verleent DAS rechtsbijstand?
   De wijze van verlening van rechtsbijstand leest u terug in de 

algemene voorwaarden.

  Artikel 5
 >  Hoeveel bedraagt het kostenmaximum, wat is 

het minimumbelang en ben ik een eigen risico 
verschuldigd?

5.1.   DAS vergoedt de externe kosten van rechtsbijstand tot maxi-
maal € 50.000 per geschil.

5.2.    In de rubrieken Consument, Vakantie en Aankoop en onder-
houd van voertuigen heeft u alleen recht op rechtsbijstand 
als het belang van de zaak ten minste € 225 bedraagt. Voor 
geschillen over een aannemingsovereenkomst geldt een 
minimumbelang van € 2.500.

5.3.   Op uw polisblad ziet u of er een eigen risico verschuldigd is. 
Een eigen risico geldt nooit voor de rubrieken Gezondheid 
en Aanrijding en ongeval. Zie verder de artikelen 5 en 14 van 
de algemene voorwaarden.

  Artikel 6
 > Is er een wachttijd?
   In afwijking van de in artikel 4.1. van de algemene voorwaarden 

genoemde termijnen, geldt voor alle rubrieken in deze bijzon-
dere polisvoorwaarden een wachttijd van drie maanden. Er 
geldt geen wachttijd voor de rubriek Aanrijding en ongeval.

  Artikel 7
 > Wat is het rechtsbijstandgebied?
   Er wordt in Nederland rechtsbijstand verleend, mits de Neder-

landse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepas-
sing is. Voor de rubrieken Vakantie, Gezondheid en Aanrijding 
en ongeval en bij een geschil met een garage over een repa-
ratie- en/of onderhoudsovereenkomst van uw (motor)voertuig 
wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom 
de Middellandse Zee, mits de rechter van de daarbij behorende 
landen bevoegd is en het recht van een van die landen van toe-
passing is.

  Artikel 8
 > Wat is verzekerd?
  De volgende rubrieken zijn verzekerd:

8.1.  Rubriek Ontslag
  U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil heeft:
  –  over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of aan-

stelling als ambtenaar. Het geschil moet direct met die 
beëindiging te maken hebben;

  –  over een werkloosheidsuitkering. Het geschil moet direct 
met de hiervoor bedoelde beëindiging te maken hebben.

   U heeft geen recht op rechtsbijstand bij een ontslag als 
statutair directeur.

8.2.  Rubriek Bedrijfsongeval en/of beroepsziekte
  U heeft recht op rechtsbijstand: 
  –  bij het verhalen van schade op uw werkgever als u slachtof-

fer bent geworden van een bedrijfsongeval in de uitoefening 
van uw werkzaamheden;

  –  bij het verhalen van schade op uw (voormalige) werkgever als 
u een beroepsziekte heeft gekregen door diens nalatigheid;

  –  bij een geschil bij de aanvraag van een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering als gevolg van een bedrijfsongeval of een 
beroepsziekte.

8.3.  Rubriek Gezondheid
   U heeft recht op rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade 

die veroorzaakt is door een foutieve medische handeling.

8.4.  Rubriek Consument 
  U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil krijgt:  
  –  over de levering van gas, elektra, water en verwarming, 

alsmede de levering van diensten door uw televisie-, radio-, 
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internet- of telefoonprovider in of aan de door u bewoonde 
woning. Deze woning moet in Nederland liggen en uw 
hoofdverblijf zijn;

  –  met een provider van mobiele telefoondiensten;
  –  over de aanschaf of reparatie van een duurzaam consumptie-

goed bij een bedrijfsmatige aanbieder.

   De aanschaf of reparatie van een (motor)voertuig of een 
vaartuig valt niet onder de dekking van deze rubriek. Zie voor 
(motor)voertuigen de rubriek Aankoop en onderhoud van voer-
tuigen.

8.5.  Rubriek Wonen
  U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil heeft:
  –  over de aan- of verkoop van een woning die dient, heeft ge-

diend of gaat dienen als hoofdverblijf;
  –  met de uitvoerder van een aannemingsovereenkomst over 

een verbouwing, een reparatie of onderhoud aan uw woning;
  –  met een installateur over de levering en/of de installatie van 

een product voor uw woning;
  – met de verhuurder van uw woning;
  –  over het verhalen van schade aan de inboedel of opstal van 

uw woning, die veroorzaakt is door een onrechtmatige daad 
van iemand die daarvoor wettelijk aansprakelijk is.

8.6.  Rubriek Vakantie
   U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil heeft in recht-

streeks verband met een vakantiereis. Hieronder verstaat DAS 
geschillen:

  – met de organisatie waarbij de vakantiereis is geboekt;
  – over het vervoer van of naar de vakantiebestemming;
  – over de gehuurde accommodatie.

8.7.  Rubriek Aankoop en onderhoud van voertuigen
  U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil heeft:
  –  over de aankoop van een nieuw of tweedehands 

(motor)voertuig. Als het om de aankoop van een tweede-
hands (motor)voertuig gaat, moet het voertuig zijn gekocht 
bij een officiële (Bovag)dealer en onder schriftelijke Bovag- of 
daaraan gelijkwaardige garantie;

  –  met een garage over een reparatie- of onderhoudsovereen-
komst van uw (motor)voertuig.

8.8.  Rubriek Aanrijding en ongeval
   Naast de in artikel 1 genoemde personen hebben ook de ge-

machtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig 
dat aan een verzekerde toebehoort, recht op rechtsbijstand.

   U heeft recht op rechtsbijstand als u in het verkeer of daarbui-
ten betrokken raakt bij een aanrijding of een ongeval.
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