
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN 2021 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (8%) Groepsactie Wat is de dekking voor rechtsbijstand als het geschil een groepsactie betreft? 0,5 

  Mediation - onderling geschil Is hulp van een mediator verzekerd in geval van een onderling geschil? 0,5 

  Mediation - standaard Is mediation verzekerd? 1 

  Opzegtermijn (mnd) Wat is de opzegtermijn voor de verzekeringsnemer in maanden? 1 

  Verzekerde - nabestaanden Zijn nabestaanden van verzekerden meeverzekerd? 1 

  Waarborgsom voorschot Wat is het maximale voorschot voor een waarborgsom? 1 

Dekkingsgebied (10%) Dekkingsgebied - bedrijfsvoering Wat is het dekkingsgebied voor bedrijfsvoering? 1 

  Dekkingsgebied - incassobijstand Wat is het dekkingsgebied voor incassobijstand? 1 

  Dekkingsgebied - overheidsgeschillen Wat is het dekkingsgebied voor overheidsgeschillen? 1 

  Dekkingsgebied - standaard Wat is standaard het dekkingsgebied? 1,5 

  Dekkingsgebied - verhaal Wat is het dekkingsgebied voor verhaalsrechtsbijstand? 1 

  Dekkingsgebied - verkeer Wat is het dekkingsgebied voor verkeersrechtsbijstand? 1 

Eigen risico (8%) Eigen risico - conservatoir beslag Wat is het eigen risico bij een conservatoir beslag? 1 

  Eigen risico - externe kosten Wat is het eigen risico bij externe kosten? 1 

  Eigen risico - incassobijstand Wat is het eigen risico bij incassobijstand? 1 

  Eigen risico - niet verplicht Wat is het eigen risico indien advocaat niet verplicht is? 1 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN 2021 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Eigen risico (8%) Eigen risico - standaard Wat is het standaard eigen risico? 1,5 

Externe kosten (15%) Externe kosten - arbeid niet verpl. Wat is de vergoeding voor externe kosten bij arbeidsrechtelijke procedures, indien een advocaat niet verplicht 

is? 

1 

  Externe kosten - bestuur niet verpl. Wat is de vergoeding voor externe kosten bij bestuurs- en sociaalverzekeringsrechtelijke procedures, indien een 

advocaat niet verplicht is? 

1 

  Externe kosten - buitenland Wat is de vergoeding voor externe kosten bij geschillen in het buitenland? 1 

  Externe kosten - incassobijstand Wat is de vergoeding voor externe kosten bij incassobijstand? 1 

  Externe kosten - niet verplicht Wat is de vergoeding voor externe kosten, indien een advocaat niet verplicht is? 1 

  Externe kosten - overig niet verpl. Wat is de vergoeding voor externe kosten bij overige procedures, indien een advocaat niet verplicht is? 1 

  Externe kosten - standaard Wat is de standaard maximum vergoeding voor externe kosten? 1,5 

  Externe kosten - verkeer Wat is de vergoeding voor externe kosten bij geschillen over verkeerszaken? 1 

Franchise (12%) Franchise - bedrijfsvoering Wat is de franchise voor bedrijfsvoering? 1 

  Franchise - conservatoir beslag Wat is de franchise voor conservatoir beslag? 1 

  Franchise - incassobijstand Wat is de franchise bij incassobijstand? 1 

  Franchise - onroerende zaken Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot onroerende zaken? 1 

  Franchise - overheidsgeschillen Wat is de franchise voor overheidsgeschillen? 1 

  Franchise - standaard Wat is de standaard franchise bij een gedekt geschil? 1,5 

  Franchise - strafzaken Wat is de franchise voor strafzaken? 1 

  Franchise - verkeersrechtsbijstand Wat is de franchise voor verkeersrechtsbijstand? 1 

Geschillen (31%) Aanneemovereenkomst Zijn geschillen verzekerd in verband met de aanschaf, nieuwbouw of verbouw van een (toekomstig) 

bedrijfspand? 

1,5 

  Bedrijfskapitaal Zijn geschillen over bedrijfskapitaal die de verzekerde aantrekt en beheert, verzekerd? 1 

  Bestemmingsplan Zijn geschillen over een bestemmingsplan verzekerd? 1 

  Borgstellingen Zijn geschillen over borgstellingen verzekerd? 1 

  Faillissementsaanvraag (door verzekerde) Zijn geschillen over een aanvraag voor een faillissement die door verzekerde is ingediend verzekerd? 1 

  Faillissementsaanvraag (tegen verzekerde) Zijn geschillen over een aanvraag voor een faillissement die tegen verzekerde is ingediend verzekerd? 1 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN 2021 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Geschillen (31%) Garantiestellingen Zijn geschillen over garantiestellingen verzekerd? 1 

  Geschillen bedrijfsonderdelen Zijn geschillen tussen juridische onderdelen van de onderneming gedekt? 0,5 

  Geschillen tijdens surseance Zijn geschillen verzekerd die gemeld worden tijdens een faillissement of surseance van betalingen? 1 

  Handels- en domeinnamen Zijn geschillen die verband houden met handels- of domeinnamen verzekerd? 1 

  Holdingactiviteiten derden Zijn geschillen ontstaan door de holdingactiviteiten van andere bedrijven verzekerd? 1 

  Industriële en intellectuele eigendom Zijn geschillen over industriële en intellectuele eigendommen verzekerd? 1 

  Onderlinge geschillen Wat is de dekking bij onderlinge geschillen? 0,5 

  Ondernemingsraad Zijn geschillen met de ondernemingsraad en vakbonden verzekerd? 1 

  Ondernemingsschap Zijn geschillen over het oprichten of verwerven van een onderneming gedekt? 1,5 

  Onroerende zaken Zijn geschillen over onroerende zaken verzekerd? 1,5 

  Strafzaken Is er dekking als verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd? (niet verkeer) 1,5 

  Vergunningen Zijn geschillen omtrent het verkrijgen van een bouwvergunning of een vergunning Wet milieubeheer verzekerd? 1 

  Verhuur bedrijfspand Zijn geschillen over het verhuren van een bedrijfspand verzekerd? 1 

  Vermogensbeheer Zijn geschillen die verband houden met vermogensbeheer verzekerd? 1 

Incassobijstand (5%) Incassobijstand Is het vorderen van geld op een schuldenaar verzekerd? 1,5 

  Meldingstermijn - incassobijstand Wat is de gehanteerde meldingstermijn in maanden voor incassobijstand? 1 

  Onvermogendekking Wat is de maximum vergoeding bij financieel onvermogen van derden? 1 

Wachttijd (11%) Wachttermijn - arbeidsrecht Wat is de wachttijd in maanden voor arbeidsrechtelijke geschillen? 1 

  Wachttermijn - incassobijstand Wat is de wachttijd in maanden voor incassobijstand? 1 

  Wachttermijn - onteigening Wat is de wachttijd in maanden voor geschillen over onteigening? 1 

  Wachttermijn - sociale verzekeringen Wat is de wachttijd in maanden voor sociale verzekeringen? 1 

  Wachttermijn - standaard Wat is de standaard wachttijd in maanden per gedekt geschil? 1,5 

  Wachttermijn - statutair directeur Wat is de wachttijd in maanden voor arbeidsrechtelijke geschillen met een statutair directeur? 1 

  Wachttermijn - strafzaken Wat is de wachttijd in maanden voor strafzaken? 1 

  Wachttermijn - verhaal Wat is de wachttijd in maanden voor verhaalsrechtsbijstand? 1 
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 Wachttijd (11%) Wachttermijn - verkeer Wat is de wachttijd in maanden voor verkeersrechtsbijstand? 1 

 


