Informatie over uw nieuwe verzekering

DAS voor de Zorg
beroep en praktijk

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen
met uw verzekering DAS voor Zorgverleners?

Met DAS voor de Zorg bent u verzekerd voor advies en juridische
hulp voor uw eigen praktijk of wanneer u als waarnemer werkt.
	Onze ervaren (zorg)juristen en advocaten staan klaar om u te
helpen bij een conflict
	De ruime dekking biedt u zekerheid en gemak
	Voorkom hoge kosten voor juridische hulp
In sommige situaties kunt u advies of juridische hulp goed gebruiken. Een klacht
van een ontevreden patiënt, een leverancier die zijn afspraken niet nakomt of een
geschil met een zorgverzekeraar. Met onze rechtsbijstandverzekering schakelt u de
hulp van onze (zorg)juristen en advocaten in op momenten dat u het nodig heeft.

Wat is verzekerd?
In dit overzicht hebben we uw nieuwe verzekering naast
uw oude verzekering gezet. Zo ziet u eenvoudig wat de
belangrijkste verschillen zijn. We kunnen in dit overzicht
natuurlijk niet alles weergeven. In de polisvoorwaarden
leest u precies waarvoor u wel en niet verzekerd bent.
Uw verzekering was DAS voor Zorgverleners.
Dit wordt DAS voor de Zorg - beroep en praktijk.

Algemeen
Onderwerp

Juridische hulp bij conflicten

Overeenkomsten
met leveranciers

Over overeenkomsten (zoals koop, huur,
onderhoud en reparatie) die u als afnemer
van goederen en diensten heeft gesloten.

Uw kantoor of
praktijkruimte

Over koop, huur en onderhoud van een
onroerende zaak die u zelf gebruikt voor
de uitoefening van uw beroep.

Buren

Met de buren van uw praktijkruimte.

Verwerking van
persoonsgegevens

Over persoonsgegevens van cliënten of
patiënten die u verwerkt of laat verwerken.

Overheid

Met de plaatselijke of landelijke overheid.
Bijvoorbeeld over een bouwvergunning
of bestemmingsplan.

Milieuzaken

Over aantasting van het milieu door
u veroorzaakt.

Wkkgz-klachten

Bij een klacht die tegen u is ingediend bij
een Wkkgz-erkende klachteninstantie.

Opleider

Over uw werkzaamheden als opleider of
begeleider van zorgverleners in opleiding.

niet verzekerd

Hulp als vrijwilliger

Over uw tijdelijke activiteiten als vrijwilliger
voor een hulporganisatie.

niet verzekerd

= verzekerd voor juridische hulp

Uw dekking
wordt

Uw dekking
was

niet verzekerd

niet verzekerd

Juridische hulp als werkgever
Onderwerp

Juridische hulp bij conflicten

Uw dekking
wordt

Uw dekking
was

Werkgever

Met werknemers die bij u in dienst zijn of
in dienst zijn geweest.

Schade aan een werknemer
of deelnemer toegebracht

Over schade die anderen aan een werknemer
of deelnemer hebben toegebracht.

Schade aan een motorrijtuig
van een werknemer
toegebracht

Over schade die anderen aan een motorrijtuig
van een werknemer hebben toegebracht.
De schade is toegebracht tijdens het werk.

niet verzekerd

Schade door een werknemer
of deelnemer veroorzaakt

Over schade die een werknemer of deelnemer
aan anderen heeft toegebracht.

niet verzekerd

Strafbijstand
Onderwerp

Juridische hulp bij conflicten

Tucht- en klachtzaken

Als u of uw werknemer tuchtrechtelijk
wordt vervolgd.

Strafzaken

Als u of uw werknemer strafrechtelijk
wordt vervolgd.

Uw dekking
wordt

Uw dekking
was

Uw dekking
wordt

Uw dekking
was

tot € 2.500
per gebeurtenis

niet verzekerd

Overig
Onderwerp

Juridische hulp bij conflicten

Incassobijstand

Hulp bij het innen van onbetaalde facturen.
Het bedrag waarover de vordering gaat is
hoger dan € 400.

Mediation

Mediation bij een conflict.

= verzekerd voor juridische hulp

Ook belangrijk om te weten over uw verzekering
Interne en externe kosten
De kosten voor de hulp van juridisch specialisten in
dienst van DAS zijn interne kosten. Deze kosten vergoeden
wij onbeperkt. Ook als een advocaat in dienst van
DAS voor u de procedure voert. 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
van € 50.000.

Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR)
Het uitgangspunt van onze verzekering is dat u hulp krijgt
van onze eigen juristen en advocaten. Krijgt u te maken

met een gerechtelijke of administratieve procedure?
Dan heeft u de keuze tussen hulp van een juridisch
specialist van DAS of een rechtshulpverlener die
niet bij DAS in dienst is (externe rechtshulpverlener).
Dit heet de Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR).

Minimum belang
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het
conflict gaat of de vordering hoger is dan 400 euro.
Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten die
te maken hebben met het verhalen van schade ontstaan
in het verkeer, straf-, klacht- en tuchtzaken geldt geen
minimum belang.

Onderwerp
Welke kosten betaalt DAS?

Uw dekking wordt

Uw dekking was

Juridische hulp:
Externe kosten

maximaal
€ 50.000

maximaal
€ 50.000

Interne kosten

onbeperkt

onbeperkt

maximaal
€ 2.500
maximaal
€ 3.000
maximaal
€ 5.000

maximaal
€ 2.500
maximaal
€ 3.000
maximaal
€ 5.000

Voorschot borg in buitenland

€ 50.000

€ 50.000

Standaard

€ 400

€ 450

Verhaal-, straf-, klacht- en tuchtzaken

geen

geen

Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR):
- arbeidszaken
- bestuursrecht en sociaal verzekeringsrecht
2 instanties
- overige zaken

Minimum belang

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf en alle rechtspersonen die op
het polisblad staan
Werknemers en bestuurders
Stagiairs en artsen i.o.
Nabestaanden voor het vorderen van
vergoedingen voor kosten levensonderhoud,
begrafeniskosten of smartengeld

Wachttijd
= verzekerd voor juridische hulp

Standaard

niet verzekerd

geen

geen

Waar bent u verzekerd?

Standaard

Nederland

Nederland

Overeenkomsten met leveranciers,
industrieel of intellectueel eigendom,
verwerking van persoonsgegevens

Nederland, België,
Luxemburg en
Duitsland

Nederland

Onroerende zaken, milieuzaken

Nederland

Nederland
(milieuzaken
niet verzekerd)

Verhaal van schade en strafzaken

Europa, landen
rondom Middel
landse Zee

Europa, landen
rondom Middellandse Zee

= verzekerd voor juridische hulp

Wilt u de verzekering uitbreiden?
DAS voor de Zorg kunt u uitbreiden met extra
dekkingen. Informeer bij uw verzekeringsadviseur
naar de mogelijkheden.

Juridische hulp bij onderlinge geschillen
Bij een samenwerkingsverband kunnen geschillen
tussen de deelnemers ontstaan. U kunt zich daarom
ook verzekeren voor juridische hulp bij onderlinge
geschillen over de samenwerkingsovereenkomst.

Vrije Keuze Rechtshulpverlener in
medische zaken
Met deze aanvullende dekking kunt u bij een conflict
dat direct te maken heeft met de uitoefening van uw
beroep als zorgverlener een externe rechtshulpverlener
inschakelen. De kosten voor deze rechtshulpverlener
vergoedt DAS tot maximaal € 25.000.

DAS voor Particulieren Totaal
Privé en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over.
Daarom kunt u de uitgebreide rechtsbijstandverzekering
DAS voor Particulieren Totaal meeverzekeren. U krijgt
20 procent korting op de premie van deze verzekering.
Deze rechtsbijstandverzekering geldt voor het hele gezin
en biedt u de maximale dekking zonder een eigen bijdrage.

DAS voor Eigenaren van verhuurde
onroerende zaken
Verhuurt u onroerende zaken, zoals een woning of een
bedrijfsruimte? Met onze rechtsbijstandverzekering
DAS voor Eigenaren van verhuurde onroerende zaken
krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade.
Of bij conflicten over deze onroerende zaken. Heeft u
het pand ten minste voor de helft in gebruik voor uw
eigen bedrijfsactiviteiten en verhuurt u het andere
deel? Dan kunt u zich hiervoor gratis verzekeren.

Meer weten?

01-2022

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

