Aanvraag voor
DAS rechtsbijstand verzekering
voor particulieren

Dit blok vult uw assurantieadviseur in.
Assurantiekantoor:________________________________________________ Agentennummer:_______________________
Contactpersoon:__________________________________________________________________________________________
Premie-incasso door:

❏ assurantiekantoor

❏ DAS Rechtsbijstand

Wij verzoeken u alle vragen nauwkeurig en volledig te beantwoorden en aan te kruisen wat van toepassing is.
Deze aanvraag betreft een:

❏ nieuwe verzekering
❏ wijziging op een bestaande verzekering, polisnummer:________________________

1. Verzekeringnemer
Naam:__________________________________________________________Voorletter(s):______________________ m / v
Straat en huisnummer:__________________________________________________________________________________
Postcode:_________________________ Woonplaats:_______________________________________________________
___
Telefoon:____________________________________________________Geboortedatum:____________________________
Naam werkgever(s) verzekerden:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Ingangsdatum:___________________________________________________________________________
3. Dekking
DAS rechtsbijstand verzekering voor particulieren
met een eigen risico van € 75,–
❏ voor het hele gezin
❏ ik ben alleenstaand
Ik kies daarbij voor optimale zekerheid met:
❏ het Pluspakket (o.a. vermogensbeheer, fiscale zaken, mediation bij echtscheiding
en geen eigen risico)

maandpremie

€ 17,14
€ 16,26

+ € 3,46

4. Contractduur
Standaard is de contractduur vijf jaar doorlopend. Tegen een toeslag kunt u kiezen voor een jaarcontract.
❏ ik kies voor een jaarcontract (toeslag 7,5%)
De eerste dag van de maand geldt als premievervaldatum.

5. Betaling
Ik betaal de premie per
Korting op de premie
Ik betaal via

❏ maand

❏ kwartaal
❏ halfjaar
❏ jaar
1% korting
2% korting
4,75% korting
automatische
afschrijving*
(verplicht
bij
maandbetaling)
❏
❏ acceptgiro

(Post)bankrekeningnummer:__________________________________________________________________________
*

Hierbij machtig ik tot wederopzegging DAS Rechtsbijstand / de assurantieadviseur de door mij
verschuldigde premie af te schrijven van mijn (post)bankrekeningnummer.

De premie wordt vermeerderd met 7% assurantiebelasting en eenmalig € 4,- administratiekosten.

6. Algemene vragen
a. Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de buren of deze
in de afgelopen vijf jaar gehad?

❏ ja

❏ nee

b. Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen acht jaar strafrechtelijk
veroordeeld of loopt er thans een strafrechtelijk onderzoek?

❏ ja

❏ nee

c. Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met uw werkgever of deze
in de afgelopen vijf jaar gehad?

❏ ja

❏ nee

d. Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een reorganisatie
aangekondigd?

❏ ja

❏ nee

e. Ontvangt u of één van uw gezinsleden thans een uitkering op grond van de WAO?

❏ ja

❏ nee

f. Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende
bestemmingsplan?

❏ ja

❏ nee

g. Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de overheid over een
bestemmingsplan, bouw- of hinderwetvergunning of deze in de afgelopen
vijf jaar gehad?

❏ ja

❏ nee

h. Bent u of is één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in de afgelopen
drie jaar verzekerd geweest?
Zo ja, bij welke verzekeringmaatschappij en wat is de reden dat de verzekering is
beëindigd/opgezegd? (gebruik de ruimte onder ‘Toelichting’ voor uw antwoord)

❏ ja

❏ nee

i. Verwacht u of één van uw gezinsleden binnen afzienbare tijd bij een (juridisch)
geschil betrokken te raken?

❏ ja

❏ nee

j. Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van het
risico door DAS van belang zouden kunnen zijn?

❏ ja

❏ nee

Toelichting
Indien één of meer vragen met ja is beantwoord, dan graag hieronder toelichten en zo nodig op een apart vel. Een
uitgebreide toelichting versnelt de beoordeling van uw aanvraag.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Ondertekening
De in deze aanvraag verstrekte gegevens vormen de basis voor de af te sluiten verzekering. Artikel 251 van
het Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard als
bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
Datum:_______________________________________________ Handtekening aanvrager:__________________________________________________________________

Bij de aanvraag voor deze verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door DAS Rechtsbijstand
verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het
voorkomen en bestrijden van fraude, het doen van statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
van toepassing. U kunt een consumentenbrochure over deze gedragscode bij ons opvragen. De volledige
tekst kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon 070 - 3 338 500.

04.05.200.106

Op de verzekering die is gesloten met DAS Rechtsbijstand is het Nederlandse recht van toepassing. DAS
onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars en richt zich op de naleving ervan. De tekst ligt ter inzage bij DAS.
Klachten en geschillen die betrekking hebben op bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van DAS. Zie voor het adres en telefoonnummer
hieronder. Wanneer het oordeel van DAS voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070 - 3 338 999. Wanneer u
geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of u vindt de behandeling of uitkomst
hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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