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Goed nieuws: de rechtsbijstandsverzekering
is eindelijk fiscaal voordelig!
Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide
rechtsbijstandsverzekering die hen juridische middelen
aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen.
Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte
de regering een nieuwe fiscale stimulans uit.
Het is zover, de wet van 22 april is een feit!
Vanaf 1 september verandert de wereld van
de rechtsbijstand...

Wat betekent dit concreet?
De wet voert een belastingvermindering in voor de premies
van rechtsbijstandsverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking,
waarborg en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de
vrijstelling van taks op de verzekeringspremie (KB 15.01.2007).
Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting (13,32 EUR)
wordt nu dus afgeschaft.

Fiscale aftrekbaarheid van polissen die de
minimumdekkingen aanbieden.
De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een

belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.
De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in
aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de
overheid.
Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals
rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste
echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale
dekking.
De wet gaat in voege op 1 september 2019. Enkel de premies
betaald nà de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

De rechtsbijstand krijgt dus de wind
in de zeilen!
Dankzij deze fiscale maatregel zullen nog meer mensen zich
kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

D.A.S. zal als marktleider klaarstaan met
kwaliteitsvolle, fiscaal aftrekbare polissen
zodra de wet van kracht gaat.
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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 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 (artikel 2 Speciale Voorwaarden N4001-N4012) het verplichte minimumgeschil
en onze maximale tussenkomst (artikel 2 Speciale Voorwaarden N4001-N4012). 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 Meeuwsplantsoen 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.

