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Professionalisme

Klantgerichtheid / Engagement

Respect

Open communicatie / Vertrouwen

Optimisme
Enthousiasme / “Wij helpen u”

Fun

Flexibiliteit / Sfeer

Een uniek rechtsbijstandconcept

U als makelaar kan uw klant ALTIJD met deskundig advies en hulp bijstaan,
dankzij PROF. PROF is een pragmatisch dienstenpakket, direct voelbaar en
concreet, dat aan u een duidelijk en concurrentieel voordeel tegenover andere distributiekanalen oplevert. Zo is D.A.S. ook ùw redder in nood.
PROF is een engagement, een grensverleggende bedrijfsmentaliteit die
élke D.A.S.-medewerker in de praktijk brengt. Het versterkt nog de huidige
D.A.S.-visie die focust op het helpen van mensen. PROF is een permanent gebeuren en geen éénmalige tussenkomst in een dossier. Zo onderscheidt het
PROF-concept zich van andere servicebiedende initiatieven.

Welke hulp biedt D.A.S.?
Wij geven advies (inhoudelijk of richtinggevend), schakelen zo nodig een extern deskundige in en nemen initiatief tot minnelijke regelingen. Kortom: wij
helpen u!
		
“Wij helpen u”
D.A.S.-klant

Niet-verzekerd geschil

D.A.S.-klant

Verzekerd geschil

D.A.S.-beheerder
Full Service
neemt initiatief 		
D.A.S.-bijstand 		

(zonder externe kosten		
behalve eventueel externe deskundige)		

Geen D.A.S.-klant
Makelaar
vraagt advies
D.A.S.-bijstand

(zonder externe kosten
geen externe deskundige)

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 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 Ombudsdienst 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
(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.
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“Wij helpen u” is het engagement van élke D.A.S.-medewerker. Iedereen is
betrokken en staat klaar voor alle klanten van alle makelaars. Ook daarom
bekroonden de makelaars (F.V.F.) het PROF-concept. Is uw klant nog niet aangesloten bij D.A.S.? Wij helpen u! Niet-verzekerd schadegeval? Wij helpen u!
Dat is PROFessionalisme zoals u het van ons verwacht.
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