
Overzicht van de veranderingen

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
VOOR PARTICULIEREN
OVERZICHT VAN DE VERANDERINGEN

De vernieuwde Allianz Rechtsbijstandverzekering 
voor Particulieren
De nieuwe Allianz Rechtsbijstandverzekering voor 
Particulieren is op een aantal punten verbeterd. 
In dit document staan de belangrijkste 
veranderingen ten opzichte van de huidige Allianz 
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren. 

• Uitvoering door DAS Rechtsbijstand
• Opbouw in modules
• Eigen risico en maximale vergoeding
• Wijzigingen in de voorwaarden

Uitvoering door DAS Rechtsbijstand
De rechtsbijstandverzekering wordt net als nu 
uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand. Zij zorgen voor 
juridisch advies en handelen schades af.

 Altijd deskundig: 
 DAS Rechtsbijstand verzorgt juridisch  
 advies en bijstand

Opbouw in modules
De huidige Allianz Rechtsbijstandverzekering voor 
particulieren kent alleen een uitbreiding met een 
Pluspakket. De nieuwe rechtsbijstandverzekering is 
opgebouwd in modules. De basisdekking is verplicht 
en kan daarna worden uitgebreid met de volgende 
modules:
• Consumeren en wonen
 Met deze module krijgt u juridische hulp bij 

conflicten in en rond uw huis. Denk aan een 
slecht uitgevoerde verbouwing, geluidsoverlast 
of een geschil met de buren. En ook voor zaken 
rond aankopen die niet zijn geleverd of die zijn 
beschadigd.

• Werk
 Deze module is bedoeld voor hulp bij conflicten 

met een werkgever. Bijvoorbeeld bij een 
faillissement of reorganisatie. 

• Belasting en vermogen
 Heeft u juridische hulp nodig bij conflicten 

met de Belastingdienst? Of bij conflicten over 
vermogensbeheer, uw aandelen of een erfenis? 
Met deze module bent u daarvoor verzekerd.

 Altijd flexibel:
 de basisdekking is naar keuze uit te 
 breiden met modules

Eigen risico en maximale vergoeding
Wilt u dat DAS een externe rechtshulpverlener 
inschakelt? Dan betaalt u altijd een eigen risico van 
€ 250,-. Tenzij het volgens de wet- en regelgeving 
verplicht is om voor die procedure een advocaat in te 
schakelen (verplichte proces-vertegenwoordiging).

Soms geldt ook een maximale vergoeding, het 
kostenmaximum. Dit maximum hangt af van 
het conflict. Welk maximum geldt, vindt u in de 
voorwaarden. 

  Altijd duidelijk: 
 een eigen risico van € 250,-. bij een externe 
 rechtshulpverlener



In het overzicht hieronder staan de belangrijkste veranderingen:

Nieuw Was

Omschrijving 
verzekerde 
personen 

Vereenvoudiging van de 
omschrijving

-

Dekkingsgebied Vereenvoudiging van de 
omschrijving

Uitgebreide omschrijving per gebied

Juridische hulp - Toevoeging regeling 
scheidingsmediation

- Toelichting op dekking; geldt 
voor de verzekerde als privé-
persoon en bijvoorbeeld niet 
als bestuurder

-

Meerdere partijen Toevoeging uitleg en regeling 
als er meerdere partijen bij de 
schade betrokken zijn

-

Wachttijd Verwijderd Wachttijd was 3 maanden en in sommige gevallen 6 of 12 
maanden. Tenzij er een vergelijkbare verzekering liep.

Externe 
kostenmaximum

Algemeen maximum is 
vervangen door een 
kostenmaximum afhankelijk 
van het conflict.

Aparte maximale vergoeding 
van behandelkosten
- Arbeidsrechtelijke procedure 
   € 3.026,-
- Bestuursrechtelijke- en sociaal    
   verzekeringsrechtelijke  
   procedure voor 2 instanties 
   € 3.630,-
- Overige procedures € 6.050,-

Algemeen maximum € 12.500,-

Aparte maximale vergoeding van behandelkosten
- Arbeidsrechtelijke procedure € 2.500,-
- Bestuursrechtelijke- en sociaal verzekeringsrechtelijke procedure 

voor 2 instanties € 3.000,-
- Overige procedures € 5.000,-

Conflicten over 
een klein bedrag

Franchise van € 175,- behalve 
bij verhaal van kosten van een 
schade in het verkeer, straf- en 
tuchtzaken en door gezondheid 
en letsel.

Franchise van € 250,-, behalve bij verhaal van kosten van een 
schade in het verkeer

Wijzigingen in de voorwaarden
De Allianz Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren is 
opgebouwd uit modules. De modules zijn in duidelijke tabellen 
vermeld in de voorwaarden. Daarbij is ook aangegeven of er 
een kostmaximum geldt en welk bedrag dat is. Daarnaast zijn 
er ook een aantal andere verbeteringen aangebracht.

1000125-148-03

Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam, Tel. 088 - 577 19 11, www.allianz.nl
AFM nummer 12042158, inschrijfnummer KvK 59395435


