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Voordelen?
- ALL RISK en op maat!
- Één globale polis: eenvoudig  

en overzichtelijk
- Onafhankelijk: rechtsbijstand  

aan de kant van de klant
- Vermijden van belangenconflicten
- Specialist
- Internationaal

Oplossing ! 

A Company of the              Group 

Let op! 
De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwi-
jzen 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 spec. 
vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 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 Ombuds-
dienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. 

D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33
Verzekeringsonderneming toegelaten onder 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. N
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DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Gevaren?
- Beperkte waarborgen
- Overlappende dekkingen
- Versnippering
- Botsende financiële belangen
- Generalist - niet gespecialiseerd  
 in rechtsbijstand
- België



Waarom?
Vraag het uw makelaar!
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