
 

In deze overzichten hebben we de vernieuwde dekking naast uw 
huidige dekking gezet. Zo ziet u eenvoudig wat wel en niet is verzekerd 
en waar u bent verzekerd. We kunnen in deze overzichten natuurlijk 
niet alles weergeven. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor 
u wel en niet verzekerd bent.

Wat blijft gelijk? 

Onderwerp Juridische hulp bij 
conflicten

Uw dekking was Uw dekking wordt

Schade en letsel over schade en letsel  
ontstaan in het verkeer

 Wereld  Wereld

over schade en letsel ontstaan 
buiten het verkeer, maar wel 
onderweg (bijv. op de skipiste 
of in de supermarkt tijdens het 
doen van boodschappen)

  Wereld  Wereld

Dekkingsoverzicht van uw verzekering

DAS voor Onderweg –  
uitgebreid
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met  
uw verzekering DAS voor Verkeer en Vakantie?



Wat verandert er? 

Onderwerp Juridische hulp bij 
conflicten

Uw dekking was Uw dekking wordt

Contracten over koop, verkoop, lease, 
onderhoud en reparatie van 
uw motorrijtuig of (lucht-)
vaartuig

  Europa + landen rond  
Middellandse Zee

 Wereld

Deeleconomie over spullen die u als  
privépersoon aan anderen 
ter beschikking stelt (bijv.  
via Motoshare, Peerby, 
SnappCar of Airbnb).
Deze spullen moeten wel te 
maken hebben met verkeers-
deelname of vakantie.

niet verzekerd  Wereld

Vakantie over een vakantieboeking   Europa + landen rond  
Middellandse Zee

 Wereld

 = verzekerd voor juridische hulp

Andere wijzigingen

Externe kostenmaximum
De kosten van juridische hulp van deskundigen in dienst van 
DAS noemen we interne kosten. De interne kosten komen 
voor rekening van DAS. Andere kosten die volgens ons nodig 
zijn bij de juridische hulp in uw conflict noemen we externe 
kosten. Per conflict betalen wij deze externe kosten tot een 
maximumbedrag.

Dit externe kostenmaximum was:
•  € 60.000 in Europa en de niet-Europese landen rond  

de Middellandse Zee;
•  onbeperkt voor verhalen van schade en letsel ontstaan  

in het verkeer en bij een strafzaak;
• maximaal 5.000 euro in de rest van de wereld.

Dit wordt nu:
•  onbeperkt in Europa en de niet-Europese landen rond de 

Middellandse Zee;
• maximaal 5.000 euro in de rest van de wereld.

Minimumbelang
Voor veel conflicten geldt dat u juridische hulp krijgt als uw 
belang hoger is dan het minimumbelang. Het belang is het 
bedrag waarover het conflict gaat.

Het minimumbelang was: € 175 (Voor conflicten over schade 
en letsel en bij een strafzaak gold geen minimumbelang.)

Het minimumbelang geldt niet meer.
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Meer weten?
Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.


