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Regionale kantoren

Uw makelaar

De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de 
uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raadplegen op www.das.be of bij uw 
verzekeringsmakelaar. 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 en /of het verplichte 
minimumgeschil per waarborg.  
Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van 
toepassing op de verzekeringsovereenkomst.  
Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. De Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen vindt u op het adres : De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0687 onder de controle van de National Bank van België, de 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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A Company of the              Group 

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 onge-

val, dekking voor een opgefokte bromfiets, joy-riding, rij-
verbod, 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  
verkeers risico als bestuurder  
ook verzekeren.

Rechtsbijstand Voertuig
Een integrale verkeerspolis


