Product: Verkeersrechtsbijstandverzekering
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor
de uitgebreide voorwaarden naar onze documenten.

Welk soort verzekering is dit?
Met deze verzekering krijg je onder meer juridische hulp na een verkeersongeval met je verzekerde auto. Dit is een aanvullende
verzekering op je autoverzekering.

Wat is verzekerd?
De verzekering geldt voor jezelf en voor degene
die met jouw toestemming in de auto rijdt of als
medepassagier in de auto zit.
Keuze rechtshulpverlener
De rechtsbijstand krijg je van deskundigen
in dienst van Besured. Komt jouw juridisch conflict
voor de rechter? Dan kan je
ook voor een eigen, externe deskundige kiezen.
Daarbij gelden speciale voorwaarden. In de
verzekeringsvoorwaarden lees je daar meer over.
Schade in het verkeer
Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je
met jouw auto in het verkeer hebt opgelopen.
Bijvoorbeeld wanneer iemand anders een schade
heeft veroorzaakt.
Letselschade
Juridische hulp, bij een geschil wat samenhangt
met de verzekerde auto, als je letselschade in het
verkeer op een ander persoon wilt verhalen.
Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een
aanrijding.

Wat is niet verzekerd?
Zelf schuldig
Een conflict of gebeurtenis waar je zelf schuldig
aan bent. Bijvoorbeeld het verweer tegen
vorderingen wegens een onrechtmatige daad.
Geschillen met de overheid
Een conflict met de overheid over het
belastingsrecht of over andere rechtsregels.
Uitsluitingen autoverzekering
Je hebt geen recht op hulp bij situaties die niet
vallen onder de WA-dekking. Bijvoorbeeld als de
bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd
is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van
alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Je hebt alleen recht op rechtshulp als wij vinden
dat er een redelijke kans is op succes. Je moet de
gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons melden. Ook
moet je meewerken aan de behandeling van jouw
verzoek om rechtshulp.
Externe kosten
De maximale vergoeding voor externe kosten is
€ 12.500.
Kosten van een door ons ingeschakelde
advocaat
Verzekerd tot maximaal € 25.000 per juridisch
geschil.
Belang kleiner dan € 500
Er is geen dekking voor geschillen waarvan het
financieel belang minder bedraagt dan € 500. Deze
beperking geldt niet voor verkeerszaken.

Waar ben ik gedekt?
Op de groene kaart staat vermeld in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade
te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk
door. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privésituatie zoals een verhuizing of wijziging van gezinssamenstelling.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel, mail of gebruik het opzegformulier op onze website. Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering
eindigt dan 1 maand later.

