
Kies voor een DAS Rechtsbijstand,
helemaal BeneFisc ! 

MAART 2023



Polis 
Privéleven

60 EUR
(5 EUR/maand)

Met 1 voertuig 139 EUR
(11,58 EUR/maand)

Met 2 voertuigen 208 EUR
(17,33 EUR/maand)

Met 3 voertuigen 277 EUR
(23,08 EUR/maand)

Polis Privéleven
+ Na Brand

91 EUR
(7,58 EUR/maand)

Met 1 voertuig 170 EUR
(14,17 EUR/maand)

Met 2 voertuigen 239 EUR
(19,92 EUR/maand)

Met 3 voertuigen 308 EUR
(25,67 EUR/maand)

Consumenten-
polis

154 EUR
(12,83 EUR/maand)

Met 1 voertuig 233 EUR
(19,42 EUR/maand)

Met 2 voertuigen 302 EUR
(25,17 EUR/maand)

Met 3 voertuigen 371 EUR
(30,92 EUR/maand)

Consumenten
BeneFisc

245 EUR
(20,42 EUR/maand)
Fiscaalvriendelijke polis 

Wet 22/04/2019

Met 1 voertuig 324 EUR
(27 EUR/maand)

Met 2 voertuigen 393 EUR
(32,75 EUR/maand)

Met 3 voertuigen 462 EUR
(38,5 EUR/maand)

Met 1 voertuig 618 EUR
(51,5 EUR/maand)

Met 2 voertuigen 687 EUR
(57,25 EUR/maand)

Met 3 voertuigen 756 EUR
(63 EUR/maand)

Premies zijn jaarlijks en inclusief alle belastingen.

Let op!
De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient 
deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de 
contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.  

D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11.
Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.

Voordelen gecombineerde DAS polissen

Van toepassing op polissen Privéleven, Consumentpolis, Consumentenpolis BeneFisc of Conflictenpolis 
BeneFisc met een auto, lichte bestelwagen of dekking bestuurder inbegrepen. Tijdens samenloop van 
verzekeringen: lagere premie in het eerste jaar.

Gratis en automatisch verzekerd
Alle fietsen, e-bikes, bromfietsen, motorfietsen (quads /3-4 wielen), 
aanhangwagens, caravans, 3 oldtimers (geïdentificeerd).

U kunt uw rechtsbijstandverzekering 
voortaan fiscaal in mindering brengen 
dankzij de wet ‘Toegang tot het recht’.

U geniet een korting van 40% belasting - 
vermindering op een premie van 310 EUR. Dit 
levert u een maximaal voordeel op van 124 
EUR (de belastingvermindering hangt af van 
uw persoonlijke fiscale situatie).

Rechtsbijstand Particulier - Gecombineerde polissen NP6520 | 03/2023

Conflicten
BeneFisc

539 EUR
(44,92 EUR/maand)
Fiscaalvriendelijke polis 

Wet 22/04/2019



Verzekerde waarborgen Bedrag
(excl. btw)

Territorialiteit Minimum 
geschil* Wachttermijn Polis Privéleven Polis Privéleven 

+ Na Brand
Consumenten-

polis
Consumenten 

BeneFisc
Conflicten 
BeneFisc

1. Service Box Geen externe kosten
Volgens waarborgen -

zie hieronder
- -

2. Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen  
Met inbegrip van voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (tot 1 500 EUR) in België en 
opsporingskosten verdwenen kinderen in Europa en de Middellandse Zee (tot 60 000 EUR)

200 000 EUR Wereldwijd - -

3. Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand salduz) 200 000 EUR Wereldwijd - -

4. Disciplinaire verdediging 200 000 EUR Wereldwijd - -

5. Burgerlijke verdediging 200 000 EUR Wereldwijd 350 EUR -

6. Verzekeringscontracten 200 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden

7. Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid 60 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden

8. Medische fout / medisch ongeval 200 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden

9. Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd - -

10. Strafrechtelijke borgstelling 90 000 EUR Wereldwijd - -

11. Voorschot op schadevergoeding 50 000 EUR Wereldwijd - -

12. Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA 50 000 EUR Wereldwijd - -

13. Na Brand 200 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR - niet verzekerd

14. Algemene contracten 60 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd

15. Bijstand bouwgeschillen  
(nieuwbouw, verbouwing met vergunning, sleutel op de deur...) 750 EUR

België en Belgisch 
recht

350 EUR 24 maanden niet verzekerd niet verzekerd

16. Contractuele bouwgeschillen 15 000 EUR (1)

16 000 EUR (2) België 350 EUR 24 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

17. Geschillen m.b.t. echtscheiding en familiale bemiddeling:
a. Eerste bemiddeling in familiezaken
b. Echtscheiding (m.i.v. einde van wettelijk samenwonen)

a) 30 000 EUR (1)

 32 000 EUR (2)

b) 5 500 EUR (1) p.p.
 8 000 EUR (2) p.p.

België 350 EUR
12 maanden
36 maanden

niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

18. Fiscaal recht 30 000 EUR (1)

32 000 EUR (2) België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

19. Erf-, schenkings- en testamentenrecht 30 000 EUR (1)

32 000 EUR (2) België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

20. Huurrechtsbijstand 13 000 EUR (1)

30 000 EUR (2)

Europa en de
Middellandse Zee

350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

21. Arbeidsrecht 15 000 EUR (1)

16 000 EUR (2) België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

22. Administratief recht 50 000 EUR België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

23. Zakenrechtelijke overeenkomsten 30 000 EUR (1)

60 000 EUR (2)

België (1) Europa en de
Middellandse Zee (2) 350 EUR

12 maanden (1)

3 maanden (2) niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

24. Sociaal recht 16 000 EUR België 350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

25. Personen- en familierecht 25 000 EUR België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

26. Zakenrecht volledig 60 000 EUR
Europa en de

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

27. Waarborgen All Risk, onder meer intellectuele rechten 
(waaronder auteursrechten) ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht... 25 000 EUR België 350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

Rechtsbijstand Particulier Privéleven en beroepsleven loontrekkenden | Privéleven zelfstandigen | Hoofd- en tweede verblijfplaats
Fiscaal voordeel

* Alg. vw. art. 2.3.2. en Spec. vw. art. 2, 4 of 8. (1) Consumentenpolis BeneFisc (2) Conflictenpolis BeneFisc



Kiezen voor een BeneFisc product

Wat betekent dit voor u?

Ik heb nu een polis Privéleven of Consument

Maximale
belasting-

vermindering*
Premie na

vermindering* Verschil

Nieuw
product

Huidig
product

Privéleven 
60 EUR

87 EUR
355 EUR

147 EUR

415 EUR

98 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc       245 EUR
Conflicten BeneFisc       539 EUR

Privéleven + 1 voertuig 
139 EUR

61 EUR
355 EUR

200 EUR

494 EUR

124 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  324 EUR
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig    618 EUR

Privéleven + Na Brand 
91 EUR

56 EUR
324 EUR

147 EUR

415 EUR

98 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc       245 EUR
Conflicten BeneFisc       539 EUR

Privéleven + Na Brand + 1 voertuig 
170 EUR

30 EUR
324 EUR

200 EUR

494 EUR

124 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  324 EUR
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig 618 EUR

Consument 
154 EUR

-7 EUR
261 EUR

147 EUR

415 EUR

98 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc       245 EUR
Conflicten BeneFisc       539 EUR

Consument + 1 voertuig 
233 EUR

-33 EUR
261 EUR

200 EUR

494 EUR

124 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  324 EUR
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig 618 EUR

* De effectieve belastingvermindering hangt af van de individuele financiële situatie



Kiezen voor een BeneFisc product

Wat betekent dit voor u?

Ik heb nu een Economische of Conflictenpolis

Maximale
belasting-

vermindering*
Premie na

vermindering* Verschil

Economische 
344 EUR

-197 EUR
71 EUR

147 EUR

415 EUR

98 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc       245 EUR
Conflicten BeneFisc       539 EUR

Economische + 1 voertuig 
423 EUR

-223 EUR
71 EUR

200 EUR

494 EUR

124 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig      324 EUR
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig             618 EUR

Conflicten 
539 EUR

-392 EUR
-124 EUR

147 EUR

415 EUR

98 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc       245 EUR
Conflicten BeneFisc       539 EUR

Conflicten + 1 voertuig 
618 EUR

-418 EUR
-124 EUR

200 EUR

494 EUR

124 EUR

124 EUR

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig      324 EUR
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig             618 EUR

* De effectieve belastingvermindering hangt af van de individuele financiële situatie

5

Nieuw
product

Huidig
product



Fiscaal voordeel

Kiezen voor een BeneFisc product!
Wat zijn uw voordelen?

U hebt een polis Privéleven

Privéleven Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3. Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, BA gezin en ongevallen

4. Verdediging bij fraude en oplichting online ('cybercrime' en 'phishing') en offline

5. Slachtoffer van een medische fout

6. Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen...)

7. Geschil met de brandverzekeraar van uw woning niet verzekerd

8. Problemen met verkopers of leveranciers van producten en diensten niet verzekerd

9. Onderhoud en herstellingen van uw woning niet verzekerd

10. Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus niet verzekerd

11. Discussies met overheid en administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie...) niet verzekerd

12. Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning niet verzekerd

13. Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of hypotheek niet verzekerd

14. Geschil met uw werkgever niet verzekerd

15. Geschillen i.v.m. een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling niet verzekerd

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning niet verzekerd

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld en ziekenfonds niet verzekerd niet verzekerd

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging en ontkenning vaderschap niet verzekerd niet verzekerd

19. Geschillen in verband met mede-eigendom, gemene muur, zichten, lichten, afstand tussen bouwwerken, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik... niet verzekerd niet verzekerd

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen niet verzekerd niet verzekerd

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht...) niet verzekerd niet verzekerd
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Fiscaal voordeel

Kiezen voor een BeneFisc product!
Wat zijn uw voordelen?

U hebt een Consumentenpolis

Consumenten Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3. Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, BA gezin en ongevallen

4. Verdediging bij fraude en oplichting online ('cybercrime' en 'phishing') en offline

5. Slachtoffer van een medische fout

6. Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen...)

7. Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8. Problemen met verkopers of leveranciers van producten en diensten

9. Onderhoud en herstellingen van uw woning

10. Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus niet verzekerd

11. Discussies met overheid en administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie...) niet verzekerd

12. Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning niet verzekerd

13. Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of hypotheek niet verzekerd

14. Geschil met uw werkgever niet verzekerd

15. Geschillen i.v.m. een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling niet verzekerd

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning niet verzekerd

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld en ziekenfonds niet verzekerd niet verzekerd

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging en ontkenning vaderschap niet verzekerd niet verzekerd

19. Geschillen in verband met mede-eigendom, gemene muur, zichten, lichten, afstand tussen bouwwerken, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik... niet verzekerd niet verzekerd

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen niet verzekerd niet verzekerd

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht...) niet verzekerd niet verzekerd
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Fiscaal voordeel

8

Kiezen voor een BeneFisc product!
Wat zijn uw voordelen?

U hebt een Economische polis

Economische Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3. Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, BA gezin en ongevallen

4. Verdediging bij fraude en oplichting online ('cybercrime' en 'phishing') en offline

5. Slachtoffer van een medische fout

6. Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen...)

7. Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8. Problemen met verkopers of leveranciers van producten en diensten

9. Onderhoud en herstellingen van uw woning

10. Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11. Discussies met overheid en administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie...)

12. Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13. Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of hypotheek niet verzekerd

14. Geschil met uw werkgever niet verzekerd

15. Geschillen i.v.m. een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling niet verzekerd

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning niet verzekerd

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld en ziekenfonds niet verzekerd niet verzekerd

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging en ontkenning vaderschap niet verzekerd niet verzekerd

19. Geschillen in verband met mede-eigendom, gemene muur, zichten, lichten, afstand tussen bouwwerken, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik... niet verzekerd niet verzekerd

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen niet verzekerd niet verzekerd

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht...) niet verzekerd niet verzekerd



Fiscaal voordeel
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Kiezen voor een BeneFisc product!
Wat zijn uw voordelen?

U hebt een Conflictenpolis

Conflicten Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3. Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, BA gezin en ongevallen

4. Verdediging bij fraude en oplichting online ('cybercrime' en 'phishing') en offline

5. Slachtoffer van een medische fout

6. Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen...)

7. Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8. Problemen met verkopers of leveranciers van producten en diensten

9. Onderhoud en herstellingen van uw woning

10. Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11. Discussies met overheid en administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie...)

12. Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13. Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of hypotheek

14. Geschil met uw werkgever

15. Geschillen over uw pensioen, kindergeld en ziekenfonds niet verzekerd

16. Geschillen over adoptie, naamwijziging en ontkenning vaderschap niet verzekerd

17. Zakenrecht : mede-eigendom, uitzichten, gemene muur en afstand bomen en planten niet verzekerd

18. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen niet verzekerd

19. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht...) niet verzekerd

20. Geschillen i.v.m. een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling niet verzekerd

21. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning niet verzekerd



Goed om te weten

FAQ

Wat zegt de wet van 
22/04/2019?

De wet voert een belasting-
vermindering in voor de premies
van een rechtsbijstands-
verzekering die voldoet aan een 
aantal voorwaarden (verzekerde 
waarborgen, minimale dekking, 
wachttijden). Zo moet de 
verzekering ook bijzondere 
dekkingen aanbieden zoals 
rechtsbijstand bij arbeids- en 
bouwgeschillen en een eerste 
echtscheiding.

De wet bepaalt dus uitsluitend de 
minimale voorwaarden waaraan 
een rechtsbijstandsverzekering 
moet beantwoorden om in 
aanmerking te komen voor een 
fiscale stimulans van de overheid.

Wanneer kan ik de premie 
rechtsbijstand aftrekken?

De premie rechtsbijstand 
geeft recht op een 
belastingvermindering en niet op 
een belastingaftrek. Dat betekent 
dat het fiscaal voordeel wordt 
afgetrokken van de belastingen 
die je verschuldigd bent. Maar 
als je geen belastingen moet 
betalen (bijvoorbeeld omdat je 
geen of weinig inkomsten hebt), 
dan heb je ook geen recht op 
een belastingvermindering. Er 
is immers niets om het fiscaal 
voordeel in mindering te 
brengen.

Mijn contract staat op naam van 
mijn vennootschap. Kan ik de
premie van de nieuwe 
dekkingen BeneFisc ook fiscaal 
in mindering
brengen?

Vennootschappen kunnen 
deze premie niet in mindering 
brengen. Contacteer uw makelaar 
als u een van de polissen 
BeneFisc wenst over te brengen 
op een polis op naam van uw 
gezin.

Welk belastingvoordeel 
kan ik krijgen?

De verzekeringsnemer kan 
tot 310 EUR premie per jaar 
inbrengen (geïndexeerd): dit kan 
een belastingvermindering tot 
124 EUR ofwel 40% opleveren 
vanaf het aanslagjaar 2020. 
Het voordeel hangt af van de 
individuele financiële situatie.
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Niet-gedekte dossiers. Let op!

1. U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aanwezig zijn bij het  
    onderschrijven van het contract.

2. Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van  
    de feiten die aanleiding geven tot het juridisch geschil.

    Bijvoorbeeld:

      Reeds vele jaren leeft u op gespannen voet met uw buurman die zijn bomen  
        en struiken weelderig laat groeien. Omdat dit geschil bestaat bij het 
        onderschrijven van de polis zal DAS hiervoor geen dekking verlenen 
        (Zakenrecht).

      Na een hoogoplopend conflict met uw werkgever ontvangt u een laatste niet
        mis te verstane ingebrekestelling. U onderschrijft een Conflictenpolis BeneFisc 
        en wordt een jaar later uiteindelijk ontslagen. Het geschil met uw werkgever is 
        niet gedekt (Arbeids- & Sociaal recht).

      U verzet zich al enkele jaren tegen de komst van een nieuw verkavelingsproject
        in uw achtertuin. U onderschrijft een Consumentenpolis BeneFisc. Het geschil
        met betrekking tot de verkavelingsvergunning is niet gedekt 
        (Administratief recht).
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DAS doet er alles aan 
om uw rechten te verdedigen

Let op!

De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene 
en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele cliënt 
dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product.

Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de 
hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen, het verplichte minimumgeschil en onze maximale 
tussenkomst (art. 2 of 7 + 8 spec. vw). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden 
voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne 
klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand.  
R.P.R. Brussel 0401.620.778.

DAS Brussel
Koning Albert II laan 7  
1210 Brussel

Maatschappelijke zetel Contact

Uw verzekeringsbemiddelaar
A Company of the ERGO Group

 Chat Extranet
 02-645.51.11
 productie@das.be


