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Dit zijn de bijzondere  
polisvoorwaarden van uw 
rechtsbijstandverzekering 
 
De polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzeke-
ring bestaan uit twee delen: 
• algemene polisvoorwaarden die gelden voor alle 
onderdelen van uw rechtsbijstandverzekering; 
• bijzondere polisvoorwaarden die alleen gelden 
voor een specifiek onderdeel van de rechtsbijstand-
verzekering die u heeft afgesloten. 
 
Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden van uw 
‘DAS Aanvullende verzuimrechtsbijstand’. Deze 
voorwaarden gelden in aanvulling op de polisvoor-
waarden van uw verzuimverzekering.  
 
Uw polis 
U heeft voor de rechtsbijstandverzekering die u 
heeft afgesloten een polis ontvangen. De polis is 
een schriftelijk of digitaal bewijs dat u bent verze-
kerd. Uw polis bestaat in ieder geval uit uw polis-
blad, de algemene polisvoorwaarden en bijzondere 
polisvoorwaarden. Soms zijn er ook clausules van 
toepassing. Op uw polisblad leest u onder andere 
welke polisvoorwaarden en eventuele clausules er 
op uw verzekering van toepassing zijn. 
 
Afspraken 
In uw polis staat wat u en DAS hebben afgesproken. 
U als degene die de verzekering heeft afgesloten, 
en DAS als verzekeraar. Het is belangrijk dat u uw 
polisblad en polisvoorwaarden goed leest, zodat u 
weet: 
• waarvoor u wel bent verzekerd en waarvoor niet; 
• waar DAS zich aan moet houden en waar u zich 

aan moet houden. 
 
Is er een verschil tussen wat in de bijzondere polis-
voorwaarden staat en de algemene polisvoorwaar-
den? Dan geldt wat in de bijzondere polisvoorwaar-
den staat.  
Is er een verschil tussen wat er in een clausule in uw 
polis staat en de polisvoorwaarden? Dan geldt wat 
in de clausule staat. 
 
Wat gebeurt er als tussen u en DAS een discussie 
ontstaat? Dan bieden deze polisvoorwaarden bijna 
altijd duidelijkheid. Is het niet duidelijk wat deze po-
lisvoorwaarden bepalen? Dan moeten u en DAS sa-
men proberen tot een oplossing te komen. Die op-
lossing moet voor allebei redelijk zijn. 
 
Verandert er iets in uw gegevens? 
Uw verzekering is gebaseerd op de gegevens die u 
DAS heeft gegeven toen u deze verzekering afsloot. 
Kloppen die gegevens niet meer? Geef de verande-
ringen dan zo snel mogelijk aan DAS door. Anders 
kloppen de afspraken tussen u en DAS misschien 
niet meer. 
 

1. Wie is verzekerd? 
U staat op het polisblad als verzekeringnemer ver-
meld in uw hoedanigheid van werkgever. De verze-
keringnemer is degene die het verzekeringscontract 
heeft afgesloten.  
 
 

2. Wanneer kunt u hulp van DAS 
krijgen? 
 
2.1 Verzekerde hoedanigheid 
Als uw werknemer verzuimt door ziekte of arbeids-
ongeschiktheid, krijgt u juridische hulp: 

 bij het verhalen van schade die u heeft geleden 
op degene die daarvoor volgens de wet aanspra-
kelijk is. Met schade bedoelen wij de kosten van 
de loondoorbetalingsverplichting en de kosten van 
re-integratie; 

 bij een conflict met uw (ex-)werknemer over zijn 
aanspraak op loondoorbetaling bij ziekte. 

 
Minimum belang 
U krijgt alleen juridische hulp als uw belang hoger is 
dan 225 euro. Het belang is het bedrag waarover 
het conflict gaat. 
 
 

3. Geldt er een wachttijd en hoelang 
is die? 
 
Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie 
maanden. DAS geeft u binnen de wachttijd wel juri-
dische hulp bij een conflict, als: 
• uw verzekering direct aansluit op een vergelijk-

bare verzekering waarmee u dezelfde rechten 
had op juridische hulp; 

• u bij het afsluiten van uw verzekering niet kon we-
ten dat dit conflict zou ontstaan. DAS kan u dan 
wel vragen om dit aan te tonen. 

 
 

4. Hoe geeft DAS juridische hulp en 
welke kosten betaalt DAS? 
 
4.1 Algemene voorwaarden 
In de algemene polisvoorwaarden leest u hoe DAS 
juridische hulp verleent.  
 
4.2 Kosten en kostenmaximum 
In de algemene polisvoorwaarden leest u wat wij be-
doelen met interne en externe kosten. En welke 
soorten externe kosten wij vergoeden. 
 
DAS betaalt ook andere kosten die volgens DAS no-
dig zijn bij de juridische hulp in uw conflict. Bijvoor-
beeld de kosten voor externe deskundigen of griffie-
rechten (de kosten om een procedure bij een rechter 
te laten behandelen). Deze kosten noemen wij ex-
terne kosten. DAS betaalt alleen de redelijke en 
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noodzakelijke kosten. En DAS betaalt nooit meer 
dan 25.000 euro aan externe kosten. Dat bedrag 
noemen wij het externe kostenmaximum.  
 
Let op: is er sprake van een conflict waarbij meer  
belanghebbenden zijn betrokken? Dan betaalt DAS  
maximaal de kosten zoals staat in de algemene 
polisvoorwaarden bij het artikel ‘Zijn er meer belang-
hebbenden betrokken?’. 
 
 

5. Wanneer moet u een eigen risico 
betalen aan DAS? 
 
Moet er een gerechtelijke en administratieve proce-
dure worden gevoerd? En is het daarbij volgens de 
wet- en regelgeving niet verplicht om u te laten bij-
staan door een advocaat? Dan mag u kiezen of u 
zich in die procedure laat bijstaan door: 
• een juridisch specialist of advocaat in dienst van 

DAS; 
• een externe rechtshulpverlener die niet bij DAS in 

dienst is.  
 
Kiest u voor een externe rechtshulpverlener? Dan 
moet u per procedure een eigen risico van 500 euro 
betalen aan DAS.  
 
Let op: DAS geeft pas opdracht aan de externe 
rechtshulpverlener die u heeft gekozen als DAS van 
u het eigen risico heeft ontvangen dat u moet beta-
len. 
 
 

6. Waar bent u verzekerd? 
 
U krijgt juridische hulp in Europa en de niet-Euro-
pese landen rond de Middellandse Zee. Maar alleen 
als de rechter van een van die landen bevoegd is en 
het recht van een van die landen van toepassing is. 
 
 

7. In welke gevallen krijgt u geen 
juridische hulp (meer) van DAS? 
 
7.1 Algemene voorwaarden 
In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer u 
in ieder geval niet bent verzekerd. Leest u deze 
polisvoorwaarden dus goed. 
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Handig om te weten als klant van DAS 
 
 
Rechtsbijstand 
 
Onze ervaren juristen staan voor u klaar om juridische 
conflicten te voorkomen of op te lossen. Heeft u  
advies of juridische hulp nodig? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met DAS. 
 
Wilt u juridisch advies? 
 
Veel praktische juridische informatie en tips vindt u op 
www.das.nl. 
 
Vindt u niet de informatie die u zoekt of wilt u advies? 
Bel dan met de Juridische Adviesdesk van DAS:  
 

020 651 88 15 
(ma t/m vr 08:00 tot17:30 uur.) 

 
 
Juridische hulp nodig? 
 
Heeft u juridische hulp nodig? Meld uw zaak direct 
aan? 
 

www.das.nl/zaakmelden 
 
Houd de volgende gegevens bij de hand: 
• uw polisnummer; 
• de contactgegevens van uw verzekerings- 

adviseur. 
 
 
Spoed? 
 
Is er sprake van spoed? Bel dan altijd eerst  
de Juridische Adviesdesk van DAS: 
 

020 651 88 15 
(ma t/m vr 08:00 tot 17:30 uur.) 

 
 
Een wijziging doorgeven 
 
Wijzigingen die belangrijk zijn voor de dekking van uw 
verzekering geeft u door aan: 
• uw verzekeringsadviseur; of 
• de afdeling Acceptatie van DAS:  

acceptatie@das.nl 
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