Rechtsbijstand
Het blijkt dat men steeds vaker gebruik moet maken van zijn/haar recht. Een advocaat kost al gauw
een paar honderd euro per uur. De staat legt steeds minder bij. Een goede rechtsbijstandverzekering
is dan onontbeerlijk.

De DAS Rechtsbijstandverzekeringen
Rechtsbijstandverzekering voor verkeer en vakantie
De verzekerde, danwel het hele gezin, is voor rechtsbijstand verzekerd in het verkeer, lopend, op de
fiets, in de auto, op de motor, maar ook als gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
Ook in het buitenland (Europa) waar juridische conflicten vaak nog ingewikkelder en kostbaarder zijn.
Ook heeft u recht op rechtshulp bij geschillen rondom de aankoop en het onderhoud van uw voertuig
en ook rondom vakantieboekingen en reizen.
Deze verzekering is noodzakelijk bij het verhalen van uw schade in het buitenland, maar ook bij een
schade in Nederland met een buitenlands voertuig.

Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Deze verzekering is in 2012 geheel vernieuwd.
De dekking is opgebouwd in modules. De module Basis is verplicht en verder kan elke module
gecombineerd worden.
In het kort:
Basis (verkeer en gezondheid, pensioen, personen en familie): schade en letsel in het verkeer;
contracten over voertuigen en vaartuigen; strafzaken; vakantie; gezondheid & letsel; gezondheid &
contracten; sociale zekerheid; pensioen; schade aan persoonlijke eigendommen; onrechtmatig
handelen door uzelf; personenrecht & ouderschap; vrijwilliger
Consumeren en wonen: goederen & diensten; onderwijs; financiële instellingen; wonen; buren;
overheid
Werk: loondienst & ambtenaar; tuchtzaken in de uitoefening van beroep
Belasting en vermogen: vermogensbeheer; uw vakantiewoning in de Europeesche Unie; de
Nederlandse belastingdienst; erfrecht; echtscheidingsmediation.
Voor uitgebreide informatie, zie de informatie op onze website.
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De ARAG rechtsbijstand verzekeringen
Deze verzekeringen worden opgebouwd vanaf het eerste vak, u voegt telkens een vak toe aan de
dekking.
ARAG Legal Services
De juridische helpdesk helpt u met preventief advies en beantwoordt uw juridische
vragen. Voor zaken die niet door de verzekering gedekt zijn, kunt u een beroep doen
op ARAG Legal Services.
Verkeer
Juridische bijstand in alle verkeerssituaties waaraan u en uw gezin deelnemen. Denk
hierbij aan fiets, auto maar ook wandelen en skiën.
Consument & wonen
U bent verzekerd van rechtshulp voor uiteenlopende consumentenzaken en zaken
rond uw huur- of koopwoning.
Inkomen
U en uw gezin zijn verzekerd van juridische bijstand bij een arbeidsgeschil en bij
zaken rond uw pensioen of uitkering.
Fiscaal & vermogen
U en uw gezin zijn verzekerd van juridische bijstand bij effectentransacties, bij zaken
rond uw tweede woning binnen de EU en bij een opgelegde belastingaanslag.
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