Specifieke Formule Rechtsbijstand
D.A .S. Bestuurder All Risk

Kunt u het zich voorstellen ?
Vrijdagavond, een geweldig personeelsfeestje en de jongste
zoon van uw klant Jan Peeters, heeft zich heel uitzonderlijk
eens laten gaan… Lichtjes beschonken (later blijkt hij 1,54 promille alcohol in het bloed te hebben) neemt hij zijn bedrijfsvoertuig en begint de terugrit naar huis.
In een scherpe bocht ziet hij te laat de tegenligger opdoemen
en gaat het mis …
Resultaat? Zijn bedrijfswagen total loss, zware schade aan
de vrachtwagen waartegen hij botste en lichamelijk toch ook
enkele kwetsuren…
De B.A.-verzekeraar van de leasingfirma roept verhaalsrecht
in. Voor de materiële schade aan het voertuig volgt een factuur
van € 16.739 en € 13.000 schade aan de tegenpartij.
Als klap op de vuurpijl kondigt de Arbeidsongevallen
verzekeraar ook nog eens aan dat er geen tussenkomst is voor
het verkeersongeval als een arbeidsongeval.
Onthutst door deze ontwikkelingen bij zijn anders zeer brave zoon, vraagt de vader u als professioneel verzekeringsbemiddelaar om raad. Mag de B.A.–verzekeraar dit zonder meer
eisen? Kan zijn zoon (de bestuurder) deze bedragen betwisten? En wat met de verwikkelingen met de arbeidsongevallen
verzekeraar?

U kan zich ongetwijfeld inleven in het verhaal van uw klant … maar kan u hem ook
daadwerkelijk en krachtdadig helpen ?
Hoe verzeker je immers de bestuurder van een motorvoertuig
waarvan je de eigenaar niet bent in Rechtsbijstand?
De polis ALL RISK Voertuig van D.A.S. garandeert wereldwijde
dekking aan alle gezinsleden, ook als bestuurder van eender welk andermans motorvoertuig en dit te land, ter zee en in de lucht.
Wat echter als uw cliënt of niemand anders van zijn gezin
geen eigen voertuig bezit en met een firmawagen rijdt?
De waarborg Rechtsbijstand Bestuurder is een specifieke formule
Rechtsbijstand D.A.S. die het gezin verzekert als bestuurder van
eender welk motorvoertuig, ook als dat voertuig gebruikt wordt voor
beroepsdoeleinden, zoals vb. een firmawagen.
En dit tegen een aantrekkelijke premie.
Deze polissen verlenen ook dekking bij geschillen voor de
Arbeidsrechtbank ingevolge een arbeidsongeval met de wagen!

Rechtsbijstand D.A.S.
Wij zijn er altijd voor u...

z.o.z.

Hoeveel van uw cliënten begeven zich dagelijks in het verkeer met een bedrijfsvoertuig? En hoe zijn zij eigenlijk verzekerd?

En uw andere klanten?
Met de vakantieperiode voor de boeg is het cruciaal ons af
te vragen:
• of de verzekeraar Rechtsbijstand Voertuig uw cliënt op vakantie in het buitenland ook verzekert bij ongevallen aan
het stuur van een huurwagen, jetski, motorboot,
vliegtuigje … ?
• of deze dekking ook wereldwijd geldig is?
• of deze dekking ALL RISK is?
• met een voldoende hoge maximale tussenkomst?
• hoe uw cliënt zonder eigen voertuig zich verdedigt bij juridische geschillen omtrent het gebruik van dit voertuig?

Rechtsbijstand Voertuig “All Risk”
WAARBORG ALL RISK:
“Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch
verzekerd”.
Dit All Risk-principe biedt de ruimste voordelen! Met juridische bijstand vanaf de aankoop tot en met de verkoop van het
voertuig en bij alles wat daartussen gebeurt.
WAARBORGEN:
• All Risk-rechtsbijstand: € 100.000
• Insolventie van aansprakelijke derden: € 20.000
• Borgstelling: € 20.000
• Voorschot op schade: € 20.000
• Voorschot op vrijstelling B.A.
• Expertise aankoop 2de handswagen: € 150
• Repatriëring: € 1.500
RECHTSBIJSTAND VOOR:
• Het aangeduide voertuig (en de vervangwagen)
• De verzekerde personen:
- de bestuurders van het voertuig
- de gratis vervoerde inzittenden
• Het gezin als verkeersdeelnemer:
- voetganger, fietser
- passagier van een motorvoertuig toebehorend aan
derden
- bestuurder van een motorvoertuig toebehorend aan
derden = RB Bestuurder ALL RISK*
• De gratis vervoerde goederen
* (ook mogelijk als aparte en specifieke formule te onderschrijven;
tariefkaart B.5.1)

Wat de heer Peeters tegenkwam kan ook uw klanten overkomen.
Rechtsbijstand D.A.S., de juiste reflex …
Vooral als het ondenkbare gebeurt!

