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Module verkeer: volledig mobiel verzekerd 

De module verkeer zorgt ervoor dat jij en je gezin altijd verzekerd zijn van juridische bijstand in 

alle verkeerssituaties. Niet alleen in de auto maar ook op de fiets, brommer, wandelend of skiënd. 
Ook contractuele geschillen over de reparatie, aankoop (mits met BOVAG of dealergarantie) 

gekocht, verkoop van uw camper, auto, motor zijn verzekerd.  
✓ Wachttijd: geen wachttijd 
✓ Minimum schadebedrag: € 0,-. Behalve voor contractuele geschillen € 175,-.  
✓ Eigen risico: € 250,- bij inschakelen externe advocaat als dit niet verplicht is 
✓ Vergoeding externe kosten (zoals advocaat): maximaal € 60.000,-. Bij inschakelen externe 

      advocaat als dit niet verplicht is, vergoeding maximaal € 10.000,-.    
✓ Dekkingsgebied: wereldwijd en voor contractuele geschillen    
 
Module consument, wonen, sociale verzekeringen & pensioen 

Je bent binnen de Europese Unie verzekerd van rechtshulp voor uiteenlopende consumentenzaken 
zoals online aankopen of problemen met je leverancier van energie, telefoon of internet. Daarnaast 

wordt je geholpen met het verhalen van je schade die door een ander is toegebracht buiten het 
verkeer, bijvoorbeeld het verhalen van letselschade bij medische fouten. Ook zijn conflicten die te 
maken hebben met je woning of je tweede/vakantiewoning in Nederland verzekerd. Conflicten 
over een pensioenuitkering of over de vaststelling of hoogte van je een sociale 
verzekeringsuitkering zijn verzekerd.   
✓ Wachttijd: geen wachttijd   
✓ Minimum schadebedrag: € 175,-  
✓ Eigen risico: € 250,- bij inschakelen externe advocaat als dit niet verplicht is    
✓ Vergoeding externe kosten (zoals advocaat): maximaal € 60.000,-. Bij inschakelen externe 

      advocaat als dit niet verplicht is, vergoeding maximaal € 10.000,-.    
✓ Dekkingsgebied: EU en voor uw woning: Nederland. Voor het verhalen van schade en conflicten 

      over een vakantie die geboekt is: de hele wereld. 
 
Module Arbeid 

De module arbeid geeft je zekerheid bij een gedwongen ontslag of anderen conflicten die te maken  
hebben met je arbeidsovereenkomst. Juist wanneer een conflict je middelen van bestaan raakt, is 
juridische bijstand essentieel. Kies in dat geval voor de zekerheid van de module arbeid. 

(een conflict hebt met een uitvoeringsinstantie over een uitkering of over een pensioen uitkering  
valt onder de module consument, wonen, sociale verzekering & pensioen).   
✓ Wachttijd: geen wachttijd   
✓ Minimum schadebedrag € 175,-  

✓ Eigen risico: € 250,- bij inschakelen externe advocaat als dit niet verplicht is  

✓ Vergoeding externe kosten (zoals advocaat): maximaal € 60.000,-. Bij inschakelen externe 

      advocaat als dit niet verplicht is, vergoeding maximaal € 10.000,-.    

✓ Dekkingsgebied: EU  

 
 
Module fiscaal & vermogen 

Met de module Fiscaal & Vermogen sta je sterker bij bijvoorbeeld een geschil met de 
Belastingdienst, aandelentransacties of bij de aanschaf van een tweede huis.  
✓ Wachttijd: geen wachttijd  

✓ Minimum schadebedrag: € 175,-  

✓  Eigen risico: € 250,- bij inschakelen externe advocaat als dit niet verplicht is 

✓  Vergoeding externe kosten (zoals advocaat): maximaal € 60.000,-. Bij inschakelen externe 
 advocaat als dit niet verplicht is, vergoeding maximaal € 10.000,-.      

✓ Dekkingsgebied: Nederland en voor je 2e woning de EU. 
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Module echtscheidingsmediation 
 

Deze module geeft recht op hulp van een bemiddelaar (mediator).  De bemiddelaar helpt je bij een 
scheiding (huwelijk of een geregistreerd partnerschap). Er wordt dekking verleend aan beide 
partners.        

En door een mediator die is ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)  
✓ Wachttijd: de module moet minimaal 3 jaar zijn (mee) verzekerd. En het huwelijk of 
partnerschap heeft minimaal 3 jaar geduurd.        
✓ Vergoeding kosten bemiddelaar: maximaal € 5.000,-  
✓ Dekkingsgebied: Nederland en voor je 2e woning de EU.  

 

  Digitaal gemak! 

Als extra gratis service kun je gebruik maken van “mijn verzekeringen”. Hiermee kun je via   

internet – altijd en overal - je polis-, schade-, factuur- en persoonlijke gegevens inzien. Daarnaast 

  kun je zeer gemakkelijk online gegevens wijzigen of een schade melden 


