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Amsterdam, 12 september 2018
Onderwerp: omzetting rechtsbijstandverzekering particulier

Geachte relatie,
Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de introductie van onze vernieuwde
rechtsbijstandverzekering DAS voor Particulieren Totaal. Deze verzekering biedt de meest
uitgebreide dekking en vervangt een aantal bestaande rechtsbijstandverzekeringen voor
particulieren.
In deze brief informeren wij u hoe we de lopende verzekering van uw klant omzetten naar de
vernieuwde verzekering DAS voor Particulieren Totaal. Zo profiteert uw klant ook van de voordelen
van deze nieuwe verzekering. Als tussenpersoon kunt u natuurlijk rekenen op uitgebreide
ondersteuning en een zorgvuldige aanpak van DAS.
Eén dekking, vrijheid in eigen bijdrage
DAS voor Particulieren Totaal biedt de meest uitgebreide dekking die we kennen bij DAS. De
verzekering kan bovendien worden aangepast aan de persoonlijke situatie van uw klant. Hiervoor
zijn twee mogelijkheden:
• het uitsluiten van het onderdeel Werk;
• een aanvulling voor Scheidingsmediation.
Klanten kunnen nu kiezen voor een maximale eigen bijdrage van 100 euro, 300 euro of 550 euro, of
geen eigen bijdrage. Zij kunnen daarmee de hoogte van de premie beïnvloeden. Gedetailleerde
informatie en de brochure over DAS voor Particulieren Totaal vindt u op MijnDAS.nl.
Omzetting van huidige verzekeringen
Vanaf 1 oktober (prolongatie november) gaan we de bestaande particuliere
rechtsbijstandverzekeringen omzetten naar de vernieuwde rechtsbijstandverzekering DAS voor
Particulieren Totaal. Het gaat dan om: DAS Bewust, DAS voor iedereen, DAS voor 55-plussers, DAS
voor Particulieren Compleet en DAS voor Particulieren Modulair. Dat gebeurt met de reguliere
prolongatie: per hoofdpremievervaldatum wordt de bestaande verzekering omgezet naar de
vernieuwde verzekering.
Uw klanten tijdig en grondig informeren
Uiteraard zorgen wij voor zorgvuldige communicatie met uw klanten. Deze communicatie is getoetst
en positief ontvangen door het klantpanel. Voor de verzending houden we rekening met de
standaard verzendwijze zoals uw klant, en u onze reguliere communicatie ontvangt.
Uw klant ontvangt één maand voor de prolongatiedatum, een brief met informatie over de
vernieuwde rechtsbijstandverzekering, de hoogte van de eigen bijdrage en de nieuwe premie. Hoe

de eigen bijdrage werkt en wat de mogelijkheden zijn, leest uw klant terug in de meegestuurde flyer.
In het dekkingsoverzicht zetten we de bestaande verzekering en de vernieuwde verzekering naast
elkaar. Zo ziet uw klant precies wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Een voorbeeld van onze
klantcommunicatie vindt u in de bijlage.
Kijk meteen even op MijnDAS.nl
Op MijnDAS.nl vindt u alle informatie en communicatie terug. U kunt alle informatie over de
omzetting ook terug vinden op www.das.nl/omzettingnaartotaal.
Vragen?
Hebt u na het lezen van deze informatie vragen? Uw (desk)accountmanager staat voor u klaar. Bel
020 – 651 78 11 of mail naar DASintermediair@das.nl. We kijken ernaar uit om samen met u een
succes te maken van de overgang naar DAS voor Particulieren Totaal.
Met vriendelijke groet,

Bertil Heus
Salesmanager

Bijlage: Voorbeeld klantcommunicatie (brief, flyer eigen bijdrage, dekkingsoverzicht)

