Keuzes rechtsbijstandverzekering

Gezinssamenstelling
Dit is van belang omdat er meer kans op een geschil is, als er meer gezinsleden zijn. U bent:.
[ ] alleenstaande
[ ] alleenstaande met kind(eren)
[ ] gezin zonder kinderen
[ ] gezin met kind(eren)

Of [ ] basismodule Verkeer (als losse verzekering)
Als u als automobilist deelneemt aan het verkeer bent u verplicht verzekerd voor de wettelijke
aansprakelijkheid. Toch kan het soms nodig zijn een jurist in te schakelen. Voor de juiste afhandeling van de
schade, bij het verweer tegen een vervolging wegens dood of letsel door schuld, of bij invordering van uw
rijbewijs. Deze rechtsbijstand is gedekt in de module Verkeer. De rechtsbijstandverzekering geldt overigens
ook voor de inzittenden en gevolmachtigd bestuurder.
Er kan u echter ook iets overkomen op een andere plek dan in uw auto. Als u gewoon op straat loopt of fietst.
Of in volle afdaling van de skipiste. Als enige deelname aan het verkeer, waar dan ook ter wereld, leidt tot een
conflict, dan is juridische ondersteuning verzekerd met de module Verkeer.
Ook krijgt u hulp bij geschillen die te maken hebben met het bezitten van een voertuig (bijvoorbeeld bij
problemen bij aankoop van een nieuwe of tweedehands auto (maar dan wel aangekocht mét BOVAGgarantie) of een slecht uitgevoerde reparatie.

Of [ ] basismodule Consument en Wonen biedt o.a. juridische hulp bij:













(beperkt) strafzaken buiten het verkeer
conflicten over vakantie
gezondheid & letsel
gezondheid & contracten
schade aan persoonlijke eigendommen buiten het verkeer
personenrecht & ouderschap
erfrecht
vrijwilliger
overeenkomsten over goederen & diensten
onderwijs
huur en/of eigen woning
conflicten met financiële instellingen (geen vermogensbeheer) en overheid

Niet verzekerd zijn bijvoorbeeld geschillen over iets wat u verhuurt, geschillen die te maken hebben met
vermogensbeheer, die gaan over alimentatie of over een omgangsregeling met uw kind, of geschillen inzake
een kansspel of prijsvraag of uitgeleend geld.
[ ] Optie verhuur onroerend goed kan worden meeverzekerd
[ ] verhuurde wooneenheden
[ ] verhuurde bedrijfseenheden
[ ] verhuurde percelen/losse grond

Het dekkingsgebied is standaard Europa. Dit kan worden uitgebreid naar een werelddekking voor juridische
hulp bij





strafzaken buiten het verkeer
vakantie
gezondheid & letsel
schade aan persoonlijke eigendommen

Werelddekking:

ja / nee

[ ] Module Verkeer (in volledige rechtsbijstandverzekering): juridische hulp bij schade aan uw voer- en/of
(lucht)vaartuig en/of letsel in het verkeer, strafzaken in het verkeer en verkeersboetes maar ook bij
geschillen over koop, verkoop, reparatie, onderhoud, verzekering, in verband met een sleep- of
vervoersovereenkomst en inzake het terugvorderen van een motorrijtuig of (lucht-) vaartuigen.
[ ] exclusief Optie Motorrijtuigen (als u geen voer- en/of (lucht)vaartuigen heeft)
[ ] Module Inkomen: juridische hulp bij conflicten over sociale zekerheid en pensioen.
[ ] Uitsluiten Optie Arbeid: Als u (en uw medeverzekerden) niet in loondienst werkt, geen ambtenaar
bent en niet voor een tuchtraad kunt komen.
[ ] Optie statutair directeur
Alleen als u door aandeelhouders of de raad van commissarissen van de B.V. of N.V. waar u
werkzaam bent, als bestuurder benoemd bent:
[ ] Optie medische risico’s
Alleen als u een arts in loondienst bent:
[ ] Module Fiscaal en vermogen:



Juridische hulp bij conflicten over vermogensbeheer, de recreatiewoning in het buitenland en bij
conflicten met de Nederlandse belastingdienst.
Hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De heer / Mevrouw

________________________________________________

Adres

________________________________________________
________________________________________________

Datum ________________

Handtekening

_____________________________

