
Juridisch advies U kunt altijd bij DAS terecht voor juridisch advies: online of persoonlijk.

Juridische hulp U krijgt onder andere hulp bij conflicten met of over:
•  overeenkomsten met klanten en leveranciers;
•  werknemers en sociale wetgeving;
•  verhaal van letsel- en materiële schade;
•  koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
•  schriftelijke aannemingsovereenkomsten;
•  de overheid, zoals bijvoorbeeld over bouwvergunningen of 

bestemmingsplannen;
•  milieuzaken;
•  hulp in straf-, tucht- en klachtzaken;
•  verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld:
•  als u een conflict met opzet veroorzaakt;
•  als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot;
•  als het conflict gaat over beëindiging of overdragen van uw onderneming;
•  als het bedrag waarover uw conflict gaat minder is dan € 400.

Incassobijstand Das helpt u bij het betaald krijgen van onbetaalde facturen.
•  In verschillende stappen verzoekt het incassobureau uw klant om de 

factuur te betalen.
•  Als uw klant niet betaalt, is gerechtelijke incasso mogelijk.  

Vooraf onderzoekt het incassobureau of dit kans van slagen heeft.

Wanneer krijgt u geen hulp bij incasso?
U krijgt geen incassobijstand als:
•  de debiteur in het buitenland woont of gevestigd is;
•  de vordering is ontstaan voor de ingangsdatum van uw verzekering;
•  uw vordering al meer dan zes maanden open staat.

Rechtsbijstandverzekering        
        voor Bedrijven
Wat is wel en niet verzekerd

Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven biedt u als mkb’er of zzp’er een uitgebreide dekking voor 
juridische hulp bij conflicten die u kunt tegenkomen in de dagelijkse praktijk. U kunt ook op ieder 
moment advies vragen. Onze juristen en advocaten denken graag met u mee. Een conflict voorkomen 
is namelijk altijd beter dan een conflict oplossen. Hieronder ziet u voorbeelden van conflicten waarvoor 
u juridische hulp kunt krijgen en hoe incassobijstand werkt.
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Waar bent u verzekerd? • Standaard: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
• Incassobijstand: alleen in Nederland.
• Onrechtmatige daad en strafzaak:  

Europa (uitgebreid) en niet-Europese landenrond de Middellandse Zee.

Minimum belang bij conflict of onbetaalde factuur Het bedrag van het conflict of de onbetaalde factuur moet hoger zijn 
dan € 400.

Geen minimum belang bij conflicten over het verhalen van schade ontstaan 
in het verkeer, straf-, klacht- en tuchtzaken.

Vergoeding interne kosten Alle kosten voor de hulp van juridisch specialisten in dienst van DAS zijn 
interne kosten. Deze zijn voor rekening van DAS.

Vergoeding externe kosten Andere kosten voor juridische hulp in uw conflict noemen we externe kosten.
Per conflict betaalt DAS deze kosten tot een maximumbedrag van € 50.000.

Wachttijd De wachttijd voor deze verzekering is drie maanden. 
Deze wachttijd geldt niet bij het verhalen van schade aan goederen of 
personen en voor de hulp bij incasso.

Allianz
Allianz biedt organisaties en ondernemingen oplossingen voor risico‘s die voortvloeien uit hun activiteiten.  
Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen. 
Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst. Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de 
grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Interesse?
Wilt u meer weten over de verzekeringen van Allianz? Kijk op www.allianz.nl of neem contact op met uw verzekeringsadviseur. 
U vindt de voorwaarden op www.allianz.nl/rbb22

Service
Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz. 
Wij helpen u graag verder. In onze dienstverlening stellen wij uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden 
bent over onze service. Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen wij u deze eerst aan ons voor te leggen. 

Vindt u onze reactie onvoldoende, dan kunt u terecht bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

1000129-491

 

Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. 
Coolsingel 120, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam. www.allianz.nl
AFM-nummer 12042158. Inschrijfnummer KvK 59395435.
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