Uw vernieuwde rechtsbijstand
verzekering: DAS voor
Particulieren Totaal

Toelichting op de maximale eigen bijdrage
Dankzij de ruime dekking van DAS voor Particulieren Totaal bent u
uitgebreid verzekerd van juridische hulp. De hoogte van de premie hebt
u zelf in de hand, want u kunt voortaan kiezen voor een maximale eigen
bijdrage. Dan profiteert u direct van een lagere premie en betaalt u
een eigen bijdrage als een jurist voor u aan de slag gaat om uw conflict
op te lossen.
Korting op uw jaarpremie
U hebt de keuze uit een eigen bijdrage per conflict van
maximaal 100 euro, 300 euro of 550 euro. Hoe hoger de
eigen bijdrage, hoe lager uw premie. Een eigen bijdrage is
niet verplicht, u kunt er ook voor kiezen géén eigen bijdrage
te nemen. In de tabel ziet u hoeveel korting u op uw
jaarpremie krijgt.
We adviseren u om uw afweging zorgvuldig te maken.
Bent u bereid en in staat zelf een bedrag te betalen als u
ons inschakelt? Dan is een eigen bijdrage een goede keuze.

Maximale
eigen bijdrage

Premiekorting
per jaar
(exclusief
assurantiebelasting)

€ 0		
€ 100
€ 300
€ 550

€0
- € 20
- € 85
- € 135

Wanneer betaalt u een maximale eigen bijdrage?

Niet altijd meebetalen

Kiest u voor een eigen bijdrage en gaan we voor u aan de
slag om uw conflict op te lossen? Dan betaalt u (een deel
van) uw eigen bijdrage afhankelijk van de stappen die in
uw zaak worden gezet. U betaalt per zaak nooit meer
eigen bijdrage dan u maximaal hebt gekozen.

Voor het eerste telefonisch advies over uw juridische
mogelijkheden betaalt u niets. En ook bij een conflict over
schade of letsel in het verkeer en bij een gedekte strafzaak
betaalt u geen eigen bijdrage.

Welke stappen kan de jurist voor u nemen?
En wat is uw eigen bijdrage?

Eigen bijdrage
€ 100

Eigen bijdrage
€ 300

Eigen bijdrage
€ 550

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 300

€ 300

€ 100

€ 300

€ 550

stap 1
Uw jurist neemt een plan van aanpak
met u door.

stap 2
Uw jurist bemiddelt en onderhandelt
namens u met de andere partij.

stap 3
Er is een procedure nodig, bijvoorbeeld
bij de rechter. Uw jurist staat u bij.

Al 100 euro betaald?
Dan hoeft u nu niets
bij te betalen.

Al 100 euro betaald?
Dan hoeft u nu niets
bij te betalen.

Al 100 euro betaald?
Dan betaalt u nog
200 euro bij.

Al 100 euro betaald?
Dan betaalt u nog 200
euro bij. Al 300 euro
betaald? Dan hoeft u
niets bij te betalen.

Al 100 euro betaald?
Dan betaalt u nog
200 euro bij.

Al 100 of 300 euro
betaald? Dan betaalt u
het verschil bij (dus 450
of 250 euro).

Vraagt uw zaak om snelle actie en moeten we direct onderhandelen of procederen?
Dan betaalt u in één keer uw eigen bijdrage tot en met die stap.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de bijgevoegde algemene en bijzondere polisvoorwaarden staat precies waarvoor u wel en niet verzekerd bent en hoe
deze verzekering werkt. Lees de polisvoorwaarden dus goed door.

Meer weten?
	
Bel ons op 020 6 517 684 (ma t/m vr van 08:30 tot 20:00 uur,
vanaf 12 maart van 08:30 tot 17:30 uur)

02.18

Mail naar DAStotaal@das.nl

