Rechtsbijstandverzekering
voor bedrijven en beroepen
Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten
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Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven
en beroepen
Jouw voordelen
–
–
–
–
–

Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten van DAS Rechtsbijstand.
Incassobijstand standaard meeverzekerd.
Al rechtsbijstand bij geschillen vanaf slechts €350. Voor incassobijstand geldt geen minimumbelang.
Vergoeding van de externe kosten tot € 50.000.
Aanvullende dekkingen mogelijk.

Wat verzekert de Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen?
Je krijgt deskundige rechtsbijstand wanneer je te maken krijgt met geschillen over onder andere arbeidsrecht,
bedrijfspanden, verzekeringen, verkeersongevallen, vergunningen, afspraken met leveranciers, afnemers die niet betalen en
het verhalen van je schade op derden.

Voor wie is de Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen?
De Rechtsbijstandverzekering is voor bedrijven, vrije beroepen, ZZP, sport- en ontspanningsverenigingen,
VVE’s en non-profit organisaties.

Wat krijgt je vergoed?
–

–
–

–

Rechtsbijstand in natura. Je krijgt dus geen vergoeding in geld, maar juridische hulp en advies door specialisten van
DAS Rechtsbijstand. Samen met jou bekijken zij wat de beste manier is om je zaak snel rond te krijgen of om geschillen
te voorkomen.
Vergoeding van de externe kosten (bijvoorbeeld de kosten van getuigen en proceskosten die voor jouw rekening
komen), tot maximaal € 50.000.
Vergoeding van de behandelkosten van een advocaat. DAS geeft namens jou opdracht aan de advocaat. Als het
noodzakelijk is om een advocaat in te schakelen, dan betaalt DAS de externe kosten tot maximaal € 50.000. Is het
niet noodzakelijk? Dan betaal je € 500 aan eigen risico en er geldt een maximum aan de behandelkosten. Voor een
arbeidsrechtelijke procedure is dat € 2.500, voor een bestuursrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke procedure is
dat € 3.000 en voor eventuele andere procedures is het maximum € 5.000. De kosten boven dat maximum betaal je zelf.
Incassobijstand binnen Nederland wanneer een van je klanten niet betaalt voor geleverde producten of diensten.

Wat krijgt je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt. Wij verzekeren geen:

–
–
–
–
–
–

Geschillen over het oprichten of beëindigen van de onderneming, faillissement of uitstel van betaling.
Verweer tegen aansprakelijkheid (sluit hiervoor de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van a.s.r. af).
Bestrijding van algemeen verbindende rechtsregels van overheidsorganen (behalve bestemmingsplannen).
Geschillen over industriële of intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- en kwekersrecht.
Geschillen met de overheid over heffingen, subsidies en belastingen. Agrarische bedrijven kunnen geschillen
over quota wel verzekeren.
Geschillen binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering.

Tip
Wil je verzekerd zijn voor productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor het
beschadigen van spullen van anderen en het toebrengen van letsel? Dan is de Aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven van a.s.r. iets voor jou.
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Aanvullende dekkingen
Jij kiest

Wij verzekeren

Rechtsbijstand voor Particulieren

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met wat jou als
privépersoon is overkomen of wat jij als privépersoon hebt gedaan.

Keuzedekking bij Rechtsbijstand voor
Particulieren: Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een conflict over vermogensbeheer, belastingen en je
recreatiewoning in het buitenland. Ook kun je hulp krijgen van een mediator
bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Rechtsbijstand voor Motorrijtuigen

Juridische hulp bij een conflict over motorrijtuigen die je gebruikt voor je
bedrijf.

Verhuurde panden

Juridische hulp bij een conflict over panden die je in zijn geheel verhuurt.

Quota (agrarische bedrijven)

Juridische hulp bij een conflict met de overheid over bijvoorbeeld mest- en
melkquota. Wij dekken conflicten over het verkrijgen of te gelde maken van
quota.

Onderlinge geschillen (maatschappen)

Juridische hulp bij conflicten tussen de maten van je maatschap onderling

Verhaals- en strafrechtsbijstand
(verenigingen)

Juridische hulp voor leden van je vereniging bij activiteiten voor die
vereniging.
Wij verzekeren:
– verhaal van schade ontstaan door een beschadiging aan lijf of spullen
(behalve motorrijtuigen) en
– bijstand in een strafzaak.

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste
verlenging heeft je verzekering een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
Jouw premie kan bestaan uit verschillende onderdelen:

–
Een basispremie, afhankelijk van het soort bedrijf of beroep dat je hebt.
–
Een toeslag, afhankelijk van de jaarloonsom of het aantal werknemers in je bedrijf.
–
Een toeslag, afhankelijk van je jaaromzet.
–
Een premie voor aanvullende dekkingen.
Je verzekeringsadviseur kan je meer vertellen over de opbouw van je premie.
Er geldt een minimumbelang. Dat betekent dat je geen juridische hulp krijgt bij een conflict over een bedrag onder
€ 350. Het minimumbelang geldt niet voor incassobijstand.

Wij adviseren je een adviseur
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen onafhankelijke verzekeringsadviseur adviseert je graag.
Kijk voor een verzekeringsadviseur bij je in de buurt op www.asr.nl/zakelijk
ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te bieden.
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30031823.
Wil je informatie over de klachtenprocedure? Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.

3

a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

51314_0317

www.asr.nl

4

