Rechtsbijstand
Het K .B . is getekend !
“Toegang tot het recht”: hoever staan
we nu ?

Wat betekent deze nieuwe polis voor u
en voor D.A.S. ?

U wachtte ongetwijfeld ook op concreet nieuws ? Graag
melden wij dan ook dat de Ministerraad het K.B. voor
een modelpolis Rechtsbijstand op 12 januari ondertekende zodat het binnenkort in het staatsblad kan verschijnen ! Tien dagen na de publicatie van dit besluit is
de nieuwe polis een feit. Voor de verzekeringssector
Rechtsbijstand is het dus nu mogelijk deﬁnitieve polisvoorwaarden uit te werken.

Die aandacht voor de rechtsbijstand is uitermate positief:
- De media zullen uitgebreid aandacht geven en “publiciteit’ maken;
- u krijgt een nieuwe gelegenheid om het belang van de
rechtsbijstand bij al uw cliënten aan te kaarten;
- de ﬁscus doet een duit in het zakje door de taksen op
deze polis van € 144 ten laste te nemen (een jaarlijks
cadeau van € 12);
- iedere verzekeraar kan de minimumbepalingen (dekking, plafonds, …) uitbreiden.

Welke minimale voorwaarden zijn voorzien?
Waarborgen

Maximale
tussenkomst

Territoriale uitbreiding

Burgerlijk verhaal

€ 12.500

België en aangrenzende landen

Verdediging in strafzaken

€ 12.500

België en aangrenzende landen

Burgerlijke verdediging

€ 12.500

België en aangrenzende landen

Fiscaal recht

€ 5.000

België

Administratief recht

€ 5.000

België

Verbintenissenrecht

€ 5.000

België en aangrenzende landen

Erf-, schenkings-en testamentenrecht

€ 5.000

België

Personen- en familierecht met echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming

€ 750 p.p.

België

Een vrijstelling kan voorzien worden tot maximum € 250, evenals een minimumgeschil.

Wat doet D.A.S. ?
Zoals u weet herwerken wij momenteel onze polisvoorwaarden zodat u de meest actuele dekkingen en de beste service aan uw cliënten kunt aanbieden. Deze nieuwe polisvoorwaarden zullen wij dan ook integreren in

onze waaier voor particulieren. Wat en hoe precies ? Wij
werken daar ernstig aan. Nog even geduld.
Eerstweeks ontvangt u meer nieuws van D.A.S.
De tekst van het K.B. vindt u nu al op onze site
www.das.be
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