Conflicten
Burgerlijk verhaal
De wagen van de heer Erik D. wordt door een ongeval beschadigd.Hijzelf loopt aanzienlijke kwetsuren op. Het voorstel van de
tegenpartij is onvoldoende en de heer D. moet het dossier voor
de rechtbank indienen. Dankzij de verdediging verkrijgt hij een
veel hoger bedrag voor zijn voertuig en een hoger percentage
van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De expert die door de
verzekeringsmaatschappij werd aangewezen, beschouwt het
voertuig als een totaal verlies en biedt 2 720,00 EUR. Mijnheer
D. vindt dat hij voor dit bedrag geen gelijkwaardige auto kan terugkopen en wil hem laten herstellen. De herstellingskosten belopen 3 250,00 EUR. Dankzij de tussenkomst van een door onze
verzekerde gekozen tegenexpert en een arbitragedeskundige
kreeg hij gelijk.
Voor de verdediging van de heer Erik D. betaalde D.A.S.
verbazend veel:

Interne behandelingskosten
Kosten en ereloon advocaat
Totaal

240,00 EUR
9 800,00 EUR
10 040,00 EUR

Voorbeelden van juridische geschillen waarin D.A.S.
dagelijks tussenkomt:
- Bij aankoop van het voertuig: nieuw of tweedehandsvoertuig,
verborgen gebreken, fabricagefout, leveringstermijn, financiering...
- Onderhoud, herstelling: eender door wie uitgevoerd.
- Ongeval in België: terugvorderen van alle schade (materieel,
lichamelijk), zelfs voor de arbeidsrechtbank.
- Ongeval in het buitenland: terugvorderen van alle schade, borgtocht,
voorschot op schade.
- Burgerlijke verdediging als uw B.A.-verzekering Voertuig u onvoldoende beschermt.
- Bij twijfel over de aankoop van een 2e hands voertuig, betaalt D.A.S.
de expertisekosten als het voertuig na de aankoop bij D.A.S.
verzekerd wordt.
- Strafrechtelijke verdediging, met en zonder verkeersongeval.
- Administratieve rechtsbijstand (bij intrekking rijbewijs, technische
keuring, inschrijving...).
- Huur vervangwagen of ander motorvoertuig.
- Geschillen met de leasingwagen.
- Verzekeringen met betrekking tot rechtsbijstand verkeer: B.A., Eigen
schade, Bestuurder, Diefstal, Reisbijstand, Gewaarborgd Inkomen,
Hospitalisatie...
- Carwash, benzinepomp.
- Verkoop.
U en uw gezin zijn wereldwijd volledig verzekerd voor uw eigen
voertuig(en) maar ook
- als voetganger, fietser en passagier
- als bestuurder van andere voertuigen

Verdediging

Contracten

in strafzaken

Na een ongeval, dat
onbetwistbaar door
hemzelf werd
veroorzaakt, laat onze
verzekerde D. zijn
auto herstellen.

De heer C. veroorzaakt
een ernstig verkeersongeval waarbij 2
personen zwaar gewond
worden.
Het parket vervolgt onze verzekerde voor het onvrijwillig toebrengen toebrengen van slagen en verwondingen; hij loopt een
fikse boete op en is voor 3 jaar zijn rijbewijs kwijt.
Door een handig ingekleed pleidooi rond een in het voordeel van
de heer C. sprekend element, verkreeg de door onze verzekerde
gekozen advocaat - een “vedette van de balie” - een veel matiger vonnis.
Voor de verdediging van de heer C., betaalde D.A.S.
enorm veel:

Interne behandelingskosten
Gerechtskosten
Kosten en ereloon advocaat
Totaal

250,00
225,47
2 585,00
3 060,47

EUR
EUR
EUR
EUR

Als hij deze komt
ophalen, moet hij tot
zijn verbazing
vaststellen dat de nieuw geschilderde flank een andere kleur
heeft dan de oorspronkelijke tint.
De dossierbeheerder van D.A.S. heeft zich heel energiek moeten opstellen om van de carrossier gedaan te krijgen dat hij de
hele klus voor zijn rekening opnieuw uitvoerde.
Voor de rechtsverdediging van de heer D. betaalde D.A.S.:
Interne behandelingskosten
Erelonen expert
Totaal

290,00 EUR
450,00 EUR
740,00 EUR

Let op: U bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden
van grove schuld opgesomd in art. 5 van de speciale voorwaarden.

D.A.S. staat voor:
- Onafhankelijkheid
Belangenconflicten vermijden
- Absolute topkwaliteit
Perfectie tot in de details
- Specialisatie in rechtsbijstand
Bekwame en ervaren juristen
- Klantvriendelijkheid en dienstverlening
Goede bereikbaarheid en communicatie staan centraal
- Decentralisatie met 5 regionale kantoren
Brussel - Antwerpen - Gent - Luik - Charleroi
- Internationaal vertegenwoordigd in 19 landen
Een sterke structuur met een grenzeloze service
- Pionier sinds 1927
Met D.A.S. heeft u altijd twee lengten voorsprong
- Geloofwaardigheid
Een onderbouwde visie op lange termijn
- Belangenverdediging bij schadegeval
Rechtsbijstand aan de kant van de klant

Gecombineerde polis D.A.S.

Voordelen gecombineerde polissen:
uw dekkingen rechtsbijstand samen in één contract.
- Privé-leven + Voertuig
- Consumentenpolis +Voertuig
- Economische polis + Voertuig
- Conflictenpolis + Voertuig
- Alle fietsen, e-bikes, bromfietsen, motorfietsen
(quads /3-4 wielen), aanhangwagens, caravans,
3 oldtimers (geïdentificeerd).
- Korting op de voertuigen in een gecombineerde polis
- In overname: 1ste personenwagen gratis en 50 percent
korting op de bijkomende wagens.

Wat doet D.A.S. voor u bij een schadegeval?
- Onze juristen onderzoeken uw dossier
- U krijgt advies
- D.A.S. streeft naar een goede minnelijke regeling
- D.A.S. betaalt alle kosten tot 125 000 EUR:
- Beheerskosten
- Gerechtskosten
- Erelonen van deskundigen (expert, tegenexpert,
arbitrage-expert, medisch expert, gerechtelijk expert)
- Erelonen van de advocaat (altijd volledig vrije keuze)
- Verplaatsingskosten
- De kosten van de rechtsplegingsvergoeding

ALL RISK-principe:
“Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt”
Algemene tussenkomst in rechtsbijstand
vanaf de aankoop van het voertuig tot
en met de verkoop van het voertuig.

Waarborgen:
- Rechtsbijstand ALL RISK
Alle contractuele geschillen, arbeidsrechtbank bij ongeval, dekking voor een opgefokte bromfiets, joy-riding, rijverbod, vervolging met of zonder verkeersongeval...
- Wereldwijde dekking
- Geen vereist minimumgeschil
- De ALL RISK Rechtsbijstand bevat volgende waarborg
uitbreidingen:
-

De insolventie van aansprakelijke derden
De borgstelling
De expertisekosten bij aankoop van een 2e hands voertuig
Repatriëring
Het voorschot op schadevergoeding (buitenland en België)
Het voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.

Rechtsbijstand voor:
-

Het aangeduide voertuig (en de vervangwagen)
Bestuurder
Gratis vervoerde inzittenden
Gratis vervoerde goederen
Rechtsbijstand voor de gezinsleden als: voetganger,
fietser, inzittende in andermans voertuig, bestuurder van
andermans voertuig

Speciale D.A.S. formule
Rechtsbijstand ‘ALL RISK
bestuurder’:
- Als u geen eigenaar bent van
een voertuig, kunt u uw
verkeersrisico als bestuurder
ook verzekeren.

D.A.S.-Rechtsbijstand
Maatschappelijke
zetel
D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
Fax 02 640 77 33
info@das.be
www.das.be

Regionale
kantoren
D.A.S. Brabant
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
brabant@das.be
D.A.S. Antwerpen
Berchemstadionstraat 72
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 239 38 00
antwerpen@das.be
D.A.S. Gent
Elfjulistraat 45
9000 Gent
Tel. 09 233 56 58
gent@das.be
D.A.S. Liège
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04 223 53 00
liege@das.be
D.A.S. Charleroi
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071 30 76 96
charleroi@das.be
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Let op!
De voorbeelden van deze folder
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.

Uw rechtsbijstand
Voertuig

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.
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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Rechtsbijstand Voertuig
Een integrale verkeerspolis

DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND
Group

