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D.A.S. SPECIAAL
Schadegeval van de maand:
Hond bijt kind in het buitenland:
20.000 EUR schadevergoeding.
Het is winter. De periode van het jaar waarin veel
Belgen gezellig met de familie op skivakantie vertrekken. Maar ook in het buitenland kan je geconfronteerd worden met schadegevallen waarbij hulp
via Rechtsbijstand broodnodig is. In deze situaties
biedt onze gespecialiseerde dienst D.A.S. Buitenland waardevolle ondersteuning, want je rechten
verdedigen in het buitenland is nog moeilijker!

Gerechtsprocedures in het buitenland kosten bijzonder veel geld…

Ontdek wat D.A.S. voor u in het buitenland kan betekenen…

- Minnelijke regeling;
- Alle verplaatsing- en verblijfskosten van en naar Zwitserland;
- Aanstelling en vergoeding van een vrij gekozen advocaat;
- Procedure- en gerechtskosten;
- Medische expertises door
Het is van groot beeen college van artsen in
Zwitserland;
lang te kunnen terug- Medisch onderzoek door
vallen op een verzekeartsen in België;
ring Rechtsbijstand
- Vertaalkosten die een zaak
met hoge verzekerde
in het buitenland met zich
bedragen. Bij D.A.S
meebrengt.

Op 26 december 2009 kwam onze cliënt Marc. H. oog in
oog te staan met een akelig incident. Zijn zoontje, destijds
4 jaar oud, werd tijdens hun jaarlijks ski-uitje in Zwitserland
in het gezicht gebeten door een hond met zware fysieke
letsels tot gevolg. Bijkomend probleem: de eigenaar van de
hond betwistte het voorval en zijn aansprakelijkheid in alle
toonaarden. Hij beweerde dat het jongetje gevallen was
over zijn hond en wees de schuld van het ongeval volledig
van zich af. Onze klant was verbijsterd en wenste gerechtigheid voor zijn zoontje. Na verschillende onderhandelingen om tot een minnelijke regeling te komen, bleek er geen
overeenkomst tussen beide partijen mogelijk. Dus startte
D.A.S. een procedure op. Het werd het begin van een lange
zaak die uiteindelijk bijna 10 jaar heeft geduurd.

Een rechtszaak opstarten in België is al een heuse financiële aderlating en een administratieve uitdaging. Gerechtsprocedures in het buitenland zijn nog een stuk complexer
en kosten nog meer geld.
In dit dossier nam D.A.S. volgende kosten voor haar rekening:

gaan we tot 125.000
EUR!

Het totale
kostenplaatje?
Maar liefst 50.000 EUR!

Resultaat?

Na een lange procedureslag won onze cliënt de zaak en
werd hem een schadevergoeding toegekend van 20.000
EUR!

D.A.S. komt wereldwijd te hulp:
welke polis is hiervoor nodig?
Omdat de familie H. verzekerd was bij D.A.S. met een ALL
RISK Conflictenpolis, genoten zij van een dekking waarbij
dit soort schadegevallen wereldwijd verzekerd zijn. Dit geschil zou ook reeds verzekerd zijn in onze Polis Privéleven,
Consumentenpolis of Economische polis. En dit via de
waarborg ‘Burgerlijk Verhaal’, tot 125.000 EUR, excl. BTW.

Goed verzekerd bij D.A.S.?

Let op!
De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en
beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij
uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de
aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet
verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot
een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze
maximale tussenkomst (art. 8 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd
tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van
toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres
Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan 6 – 1000 Brussel Tel. + 32 2 645 51 11. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak
Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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Kunnen ook al uw klanten genieten van een wereldwijde dekking met dergelijke hoge verzekerde bedragen? Gun hen allen deze financiële geruststelling
met een kwaliteitspolis, adviseer hen D.A.S. Rechtsbijstand!

