Verschillenoverzicht Rechtsbijstandsverzekeringen

ARAG

DAS

Gestapelde modules

Ja

Ja

Korting voor uitsluiten arbeidsgeschillen

Ja, vanaf module C

)lanoitanretnI SOS( njilpluh ehcseeporuE
Nee

- Verkeerszaken

Onbeperkt in Nederland

Onbeperkt in Europa + landen Middellandse zee

- Alle andere zaken binnen Europa

Keuze: € 15.000, € 25.000 of € 50.000

Keuze: € 30.000 of € 60.000

- Buiten Europa

€ 10.000

€ 10.000

Keuze:
- € 3.000
- € 6.000 of
-	€ 12.000 voor alle kosten i.v.m. die
procedure zoals honorarium advocaat,
btw, griffierecht en proceskosten.

€ 6.050 aan honorarium (incl.
kantoorkosten) van rechtshulpverlener

€ 250

€ 250

- € 0 bij verkeerszaken
- € 175 bij overige

- € 0 bij verkeerszaken en letsel
buiten het verkeer
- € 110 bij contractuele conflicten
over voertuigen
- € 175 bij overige conflicten

- Strafzaken buiten het verkeer

Europa

Wereld

- Schade aan persoonlijke eigendommen

Europa

Wereld

- Voertuigen: reparatie/sleep/ vervoer
contracten

Europa

Wereld

Dekkingssom voor externe kosten
(als de zaak niet behandeld wordt door
een eigen jurist van ARAG of DAS):

Vrije Keuze Rechtshulpverlener
Als u in een gerechtelijke of administratieve
procedure zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen,
terwijl het voor die procedure niet verplicht is om
een advocaat in te schakelen.
Eigen risico
Franchise (minimum belang)
Het belang is het bedrag waar de zaak over gaat

Verschillen in dekkingsgebieden:

meeus.com

Met beperking bij
- Arbeidsconflicten € 3.025
- Bestuursrechtelijke conflicten € 3.630

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Verschillenoverzicht Rechtsbijstandsverzekeringen

ARAG
Verschillen in dekkingsgebieden:

DAS

- Vakantie

Europa

Wereld

- Gezondheid en letsel

Europa

Wereld

-	Gezondheid en contracten,
Sociale zekerheid, Pensioen,
Goederen en diensten, Onderwijs,
Financiële instellingen, Onbetaald
bestuurder van een vereniging
of stichting.

Europa

Europese Unie + Noorwegen en Zwitserland

- Erfrecht, Personenrecht en Overheidskwesties t.a.v. beslissing op persoon

Europa

Nederland

- Loondienst en ambtenaar

Europa

Europese Unie + Noorwegen en Zwitserland

Kinderalimentatie

Nee

Ja, geldt wachttijd

Vrijwilligerswerk en maatschappelijke functies

Ja

Ja

Tijdelijke verhuur van eigen woning in NL

Nee

Ja

Scheidingsmediation bij module D Fiscaal en Vermogen

Nee

Ja

Statutair directeur

Standaard verzekerd met dekkingssom
€ 15.000

Niet meeverzekerd

Waarborgsom

€ 50.000

€ 60.000

meeus.com

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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ARAG
Premie voor de meest gekozen dekkingen:

DAS

Module A Verkeer + B Consument
en Wonen + C Werk
Voor een eigenaar van een woning

€ 185,00 per jaar met een extern
kostenmaximum van € 25.000

€ 204,95 per jaar met een extern
kostenmaximum van € 30.000

Module A + B (exclusief werk maar incl.
sociale verzekeringen en pensioen) en
zonder eigen woning.

€ 130,00 per jaar met een extern
kostenmaximum van € 25.000

€ 105,60 per jaar met een extern
kostenmaximum van € 30.000

Pleziervaartuigen met een nieuwwaarde boven € 200.000 meeverzekerd?

Nee

Ja

Luchtvaartuigen meeverzekerd?

Nee

Ja

Meer informatie? Ga naar de website.

Rechtsbijstand ARAG

Rechtsbijstand DAS

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

