Rechtsbijstandverzekering

U wilt ook voorbereid zijn voor
minder leuke gesprekken
Verzekerd van juridische hulp bij conflicten

Met de DAK Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van
juridische hulp bij een onverwacht conflict. Bijvoorbeeld wanneer
u problemen heeft met het verhalen van schade, een geschil over
werk en inkomen of bij conflicten bij de verkoop of (ver)bouw van
uw woning.
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*Tegen een korting op de premie kunt u een aantal geschillen uitsluiten: het gebruik
van motorrijtuigen, conflicten met buren en arbeidsgeschillen.

Eigen bijdrage
Als u gebruikmaakt van de Vrije
advocaatkeuze heeft u een eigen
bijdrage van € 250,-. Indien met uw zaak
een belang van minder dan € 175,- is
gemoeid kunt u geen beroep doen op
uw rechtsbijstandverzekering. Dit geldt
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Raadpleeg dan de voorwaarden van
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Met de dekking Wonen bent u uitsluitend

Meer weten?

verzekerd van juridische hulp bij een geschil
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Verzekeren zonder keuzestress begint met
een goed gesprek
Uw adviseur doet zaken met DAK Intermediairscollectief.
Door deelname aan dit collectief heeft uw adviseur toegang
tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt.
U profiteert van het voordeel en de onafhankelijkheid van uw
adviseur. Zo heeft u altijd de verzekering die het best past bij
uw situatie. Zonder keuzestress!

