PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2018

Cluster

Kenmerk

Vraag

Dekkingsgebied

2e woning/vak.huis buitenland (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in het buitenland?

Arbeidsrecht (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over arbeidsrecht?

Bezit/koop m.rijtuig (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over koop of verkoop van motorrijtuigen? (uitgezonderd 2e hands koop/verkoop)

Consumentenzaken alg (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over consumentenzaken (contractuele geschillen)?

Deeleconomie (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen met betrekking tot deeleconomie?

Fiscaal recht (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over fiscaal recht?

Koop 2e h. voertuig (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over de aankoop van tweedehands voertuigen?

Koopwoning (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen met betrekking tot de eigen woning van verzekerde? (met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning)

Medisch handelen (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over (foutief) medisch handelen van derden?

Niet-consumentenkoop (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over een niet-consumentenkoop?

Onderwijsinstelling (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen met een onderwijsinstelling?

Ongeval b. verkeer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over een ongeval buiten het verkeer?

Ongeval in verkeer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over een ongeval in het verkeer?

Onrechtm. daad derde (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde?
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Dekkingsgebied

Onrechtm. daad verz. (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen inzake een onrechtmatige daad van een verzekerde?

Pensioen (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over pensioenrecht?

Persoon/familierecht (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over personen- en familierecht (exclusief erfrecht en echtscheiding)?

Rep. motorrijtuig (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over overeenkomsten met betrekking tot reparatie eigen motorrijtuig?

Strafzaken verkeer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor strafzaken in het verkeer?

Strafzaken (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor strafzaken (anders dan als gevolg van een verkeersdelict)?

Verhuur eigen woning (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over (gedeeltelijke) verhuur eigen woning (in de hoedanigheid van verhuurder)?

Verkeersfout verz. (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over een verkeersfout van een verzekerde (uitgezonderd strafzaken wegens (vermeende) fout van
verzekerde)?

Vermogensbeheer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over vermogensbeheer?

ER (niet verpl.)

Wat is het eigen risico bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen externe rechtshulpverlener bij procedures waarvoor geen
verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

ER advocaatkosten (std)

Wat is de eigen bijdrage (eigen risico) voor advocaatkosten bij een gedekt geschil?

ER fiscaal recht

Wat is het eigen risico bij geschillen met betrekking tot fiscaal recht?

ER onvermogen

Wat is het eigen risico bij financieel onvermogen van een derde waar verzekerde een vordering op heeft?

ER verkeerszaken

Wat is het eigen risico bij verkeerszaken (omtrent schadeverhaal en strafzaken)?

EXT KN arbeidsrecht (niet verpl.)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen externe rechtshulpverlener bij
arbeidsrechtelijke procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

EXT KN bestuursrecht (niet verpl.)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen externe rechtshulpverlener bij
bestuursrechtelijke procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

EXT KN buiten EU/EUR/MLZ

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen buiten de EU of Europa (evt. incl. de landen aan de Middellandse Zee)?

EXT KN burenruzies

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen met buren, die niet onder het burenrecht vallen?

EXT KN erfrecht

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van erfrecht (geschil over erfenis)?

EXT KN fiscaal / vermogen

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van fiscaal en vermogensrecht?

EXT KN letselschade (buiten
verkeer)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van letselschade (ontstaan buiten het verkeer)?

Eigen risico

Externe kosten
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Externe kosten

EXT KN personen- en familierecht

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van personen- en familierecht?

EXT KN reis (vakantie-)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van (vakantie)reizen (bijvoorbeeld over boeking, overeenkomst
of vervoer)?

EXT KN sociale verzekeringen (niet
verpl.)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen externe rechtshulpverlener bij
sociaalverzekeringsrechtelijke procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

EXT KN standaard (mij)

Wat is de standaard maximum vergoeding voor externe kosten?

EXT KN standaard (niet verpl.)

Wat is de standaard maximum vergoeding voor externe kosten bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen externe
rechtshulpverlener bij procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

EXT KN strafzaken

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij strafzaken?

EXT KN verkeerszaken

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij verkeerszaken? (bijvoorbeeld voor het verhalen van de schade)

EXT KN zaakschade (buiten verkeer)

Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van zaakschade (ontstaan buiten het verkeer)?

Scheidingsmediation max bedrag

Tot welk maximum bedrag is scheidingsmediation gedekt?

Dekkingscombinaties

Welke dekkingscombinaties zijn mogelijk (standaard en uitbreidingen)?

ER keuzes

Welke eigen risico's zijn mogelijk?

EXT KN keuze

Kan de verzekeringnemer kiezen uit verschillende vergoedingen voor externe kosten?

EXT KN keuze (niet verpl.)

Kan de verzekeringnemer kiezen uit verschillende vergoedingen voor externe kosten bij het inschakelen van een door verzekerde zelf gekozen
externe rechtshulpverlener bij procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

FRA keuze

Kan de verzekeringnemer kiezen voor een afwijkende franchise?

Opzegbaar 1e jaar

Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar tussentijds te beëindigen?

Opzegtermijn 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar?

Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar?

Scheidingsmediation mediatorkeuze

Heeft verzekeringsnemer eigen keuze voor een scheidingsmediator?

FRA arbeidsrecht

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot arbeidsrecht?

FRA buiten Europa

Wat is de franchise voor geschillen buiten Europa (inclusief de niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee)?

FRA consument en wonen

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot consument en wonen?

FRA fiscaal en vermogen

Wat is de franchise voor zaken over fiscaal en vermogen?

Flexibiliteit

Franchise
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Franchise

FRA letselschade (buiten verkeer)

Wat is de franchise bij geschillen op het gebied van letselschade (ontstaan buiten het verkeer)?

FRA sociale verzekeringen

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot sociale verzekeringen?

FRA standaard

Wat is de standaard franchise (minimum financieel belang) voor een gedekt geschil?

FRA strafzaken

Wat is de franchise voor straf- en tuchtzaken?

FRA verkeerzaken

Wat is de franchise voor verkeerszaken?

2e woning/vak.huis buitenland

Zijn geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in het buitenland verzekerd?

2e woning/vak.huis NL

Zijn geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in Nederland verzekerd?

Aan- en verkoop vaartuig

Zijn geschillen over de aan- en verkoop van pleziervaartuigen verzekerd? Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld een maximum nieuwwaarde of dat de
dealer een BOVAG- of vergelijkbare garantie moet hebben?

Arbeidsrecht

Zijn geschillen over arbeidsrecht (bijvoorbeeld over ontslag of een arbeidsovereenkomst) verzekerd? Zijn er beperkingen?

Bezit vaartuig

Zijn geschillen over het bezit (reparatie, sleep, vervoer en dergelijke) van pleziervaartuigen verzekerd? Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld een
maximum nieuwwaarde of dat de dealer een BOVAG- of vergelijkbare garantie moet hebben?

Bezit/koop motorrijtuig

Zijn geschillen over koop of verkoop van motorrijtuigen verzekerd? (uitgezonderd 2e hands koop) Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld dat het
bedrijf/de garage een BOVAG-, FOCWA- of vergelijkbare garantie moet hebben?

Bouwvergunning/milieu

Zijn geschillen met de overheid over een bouwvergunning of over milieuzaken verzekerd? (met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning)

Burenrecht

Zijn geschillen over het burenrecht verzekerd (bijvoorbeeld over de erfgrens)? (met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning)

Burenruzies

Zijn geschillen met de buren verzekerd, die niet vallen onder het burenrecht (bijvoorbeeld over overlast)? (met betrekking tot de 1e
woning/hoofdwoning) Gelden er beperkingen?

Consumentenzaken alg

Zijn geschillen over consumentenzaken (contractuele geschillen) verzekerd?

Deeleconomie

Zijn geschillen over zaken die als privépersoon aan anderen ter beschikking worden gesteld verzekerd? Bijv. Airbnb, Snappcar, Peerby

Erfdienstbaarheid

Zijn geschillen over een erfdienstbaarheid verzekerd, met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning?

Erfrecht

Zijn geschillen over erfrecht (geschil over een erfenis) verzekerd?

Fiscaal recht

Zijn geschillen over fiscaal recht verzekerd? Zijn er beperkingen?

Huurwoning

Zijn geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met betrekking tot de gehuurde woning van verzekerde gedekt? (met betrekking tot de 1e
woning/hoofdwoning)

Koopwoning

Zijn geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met betrekking tot de eigen woning van verzekerde gedekt? (met betrekking tot de 1e
woning/hoofdwoning)

Geschillen
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Geschillen

Mediation

Is mediation (anders dan (echt)scheidingsmediation) verzekerd?

Medisch handelen

Zijn geschillen over (foutief) medisch handelen van derden gedekt? Zijn er beperkingen?

Niet-consumentenkoop

Zijn geschillen over een niet-consumentenkoop verzekerd? Bijv. (ver)koop via marktplaats of Facebook

Onderwijsinstelling

Zijn geschillen met een onderwijsinstelling gedekt?

Ongeval buiten verkeer

Zijn geschillen over een ongeval buiten het verkeer gedekt? Zijn er beperkingen?

Onrechtm. daad derde

Is er dekking voor geschillen als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde?

Onrechtmatige daad verz.

Is er dekking voor het voeren van verweer tegen vorderingen uit een onrechtmatige daad van een verzekerde, als de
aansprakelijkheidsverzekering van verzekerde hiervoor geen dekking biedt?

Onteigening

Zijn geschillen over onteigening verzekerd? (met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning)

Ontruiming

Zijn geschillen over ontruiming door de overheid verzekerd? (met betrekking tot de 1e woning/hoofdwoning) Gelden er beperkingen?

Pensioen

Zijn geschillen over pensioenrecht (exclusief geschillen over het arbeidsrecht) verzekerd?

Persoon/familierecht

Zijn geschillen over personen- en familierecht (exclusief erfrecht en echtscheiding) verzekerd? Zijn er beperkingen?

Reparatie motorrijtuig

Zijn geschillen over overeenkomsten met betrekking tot reparatie van het eigen motorrijtuig verzekerd? Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld dat het
bedrijf/de garage een BOVAG-, FOCWA- of vergelijkbare garantie moet hebben?

Scheidingsmediation

Is scheidingsmediation verzekerd?

Sociale zekerheidsrecht

Zijn geschillen over sociaal zekerheidsrecht gedekt? Zijn er beperkingen?

Strafzaken - dood/letsel

Is er dekking voor strafzaken als dood of letsel door schuld ten laste wordt gelegd (anders dan als gevolg van een verkeersdelict)?

Strafzaken - jur. advies

Geeft de verzekeraar juridisch advies als een verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd? Zo ja, wanneer wel en onder welke omstandigheden?
Zijn er beperkingen?

Strafzaken - loondienst

Is er dekking voor strafzaken met betrekking tot werkzaamheden in loondienst? Gelden er beperkingen?

Strafzaken - standaard

Is er dekking als een verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd (anders dan als gevolg van een verkeersdelict)? Zo ja, wanneer en onder welke
omstandigheden? Gelden er beperkingen?

Strafzaken - verkeer

Is er dekking als een verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd naar aanleiding van een verkeersdelict? Zo ja, wanneer wel en onder welke
omstandigheden? Gelden er beperkingen?

Studiefinanciering

Zijn geschillen over studiefinanciering gedekt?

Verenigingsrecht

Zijn geschillen over het lidmaatschap van een (sport-)vereniging verzekerd? Zijn er beperkingen? Zijn geschillen over bestuursfuncties ook
verzekerd?
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Geschillen

Verhuur eigen woning

Zijn geschillen over (gedeeltelijke) verhuur eigen woning verzekerd (in hoedanigheid van verhuurder)? Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld dat de
dekking op aanvraag is?

Verkeersfout verzekerde

Zijn geschillen over een verkeersfout van een verzekerde (uitgezonderd strafzaken wegens (vermeende) fout van verzekerde) gedekt? Zijn er
beperkingen?

Vermogensbeheer

Zijn geschillen over vermogensbeheer (zoals effectenhandel) verzekerd (niet zijnde 2e/vakantiewoning)? Zijn er beperkingen?

Juridisch advies niet gedekte zaken

Geeft de verzekeraar juridisch advies wanneer een verzekerde een niet-gedekt geschil heeft?

Onvermogen (std)

Wat is standaard de maximumvergoeding bij financieel onvermogen van de tegenpartij bij schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van
die partij?

Strafzaken - meldingstermijn
vrijspraak

Binnen hoeveel maanden na de vrijspraak moet dit gemeld worden om voor een vergoeding in aanmerking te komen?

Uitlooprisico

Is er dekking voor een geschil dat na beëindiging van de verzekering ontstaat, over een gebeurtenis die tijdens de looptijd van de verzekering
heeft plaatsgevonden (uitlooprisico)?

Waarborgsom voorschot

Wat is de maximum bedrag dat de verzekeraar voorschiet indien een (buitenlandse) overheid een waarborgsom verlangt?

Huishoudelijk personeel

Is huishoudelijke personeel meeverzekerd? Gelden er beperkingen?

Inwonende (schoon)ouders

Zijn inwonende (schoon)ouders meeverzekerd? Gelden er beperkingen?

Inwonende verwanten

Zijn inwonende bloed- en aanverwanten meeverzekerd? Gelden er beperkingen (ongehuwd, tot in de 2e graad)?

Kinderen wonend bij ex-partner

Zijn kinderen die bij de andere ouder wonen/verblijven meeverzekerd? Zo ja, in welke situaties/onder welke omstandigheden?

Nabestaanden verzekerde

Worden nabestaanden van een overleden verzekerde (nagelaten betrekkingen) ook beschouwd als 'verzekerde'?

Passagier/gemachtigd bestuurder
voer/vaartuig

Is de passagier of (gemachtigde) bestuurder van een voer-/vaartuig van verzekerde meeverzekerd? Zo ja, voor welke geschillen?

Persoonlijk reisgenoot van
verzekerde

Is de persoonlijke reisgenoot van een verzekerde meeverzekerd? Gelden er beperkingen?

Uitwonende kinderen

Zijn uitwonende kinderen meeverzekerd? Gelden er beperkingen (ongehuwd, studerend, inrichting)?

Scheidingsmediation duur
samenlevingsverband

Hoelang moet het samenlevingsverband geduurd hebben voordat recht op scheidingsmediation bestaat?

Scheidingsmediation WT

Wat is de wachttijd voor scheidingsmediation (in maanden)?

WT arbeidsrecht

Wat is de wachttijd voor geschillen op het gebied van arbeidsrecht?

WT consument en wonen

Wat is de wachttijd voor geschillen met betrekking tot consument en wonen?

Overig

Verzekerden

Wachttijd
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Wachttijd

WT fiscaal en vermogen

Wat is de wachttijd voor geschillen met betrekking tot fiscaal en vermogensrecht?

WT onteigening

Wat is de wachttijd voor geschillen omtrent onteigening?

WT schadeverhaal

Wat is de wachttijd voor schadeverhaal?

WT sociale verzekeringen

Wat is de wachttijd voor geschillen met betrekking tot sociale verzekeringen?

WT strafzaken

Wat is de wachttijd voor straf- en tuchtzaken?

WT verkeerzaken

Wat is de wachttijd met betrekking tot verkeerszaken?

CLUSTERWEGINGEN
Cluster
Dekkingsgebied

Weging
4%

Eigen risico

10%

Externe kosten

12%

Flexibiliteit

14%

Franchise

6%

Geschillen

40%

Overig

4%

Verzekerden

4%

Wachttijd

6%

Totaal

100%

AANBIEDERS EN PRODUCTEN MEEGENOMEN IN PRODUCTRATING RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2018
Aanbieder

Product

Uitvoerende instantie

Aanbieder

Product

Uitvoerende instantie

ABN AMRO

Rechtsbijstandverzekering

ARAG

De Goudse

Rechtsbijstandverzekering

SRK

Aegon

Rechtsbijstandverzekering

SRK

Ditzo

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Allianz

Rechtsbijstandverzekering

DAS

FBTO

Rechtsbijstandverzekering

SAR

Anker

Eigen Jurist Polis Basis

Anker Rechtshulp b.v.

HEMA

Rechtsbijstandverzekering

DAS, LegalShared***

Anker

Eigen Jurist Polis Top

Anker Rechtshulp b.v.

ING

Rechtsbijstandverzekering

SRK

Anker

Rechtsbijstandverzekering

Anker Rechtshulp b.v.

InShared

Rechtsbijstandverzekering

DAS, LegalShared***

ANWB

Rechtsbijstandverzekering

DAS, MRT***

Interpolis

Rechtsbijstandverzekering

SAR

Aon Direct

Rechtsbijstandverzekering

ARAG

Klaverblad Verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

KRS

ARAG

Flexpolis Particulieren

ARAG

Lancyr

Rechtsbijstandverzekering

SRK

ARAG

ProRechtPolis Particulier

ARAG

Nationale-Nederlanden**

Rechtsbijstandverzekering

SRK

ARAG

Slim Geregeld*

ARAG

OHRA

Rechtsbijstandverzekering

DAS

a.s.r.

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Reaal**

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Bruns ten Brink

ProRechtPolis Particulier

ARAG

SNS

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Bruns ten Brink

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Unigarant

Rechtsbijstandverzekering

DAS, MRT***

Centraal Beheer

Rechtsbijstandverzekering

SAR

United Insurance

Flexpolis Particulieren

ARAG

DAS

Rechtsbijstandverzekering

DAS

Univé

Rechtsbijstandverzekering

Univé Rechtshulp

DAS

Rbs met eigen bijdrage

DAS

Verzekeruzelf.nl

Rechtsbijstandverzekering

Anker Rechtshulp b.v.

DAS

Rechtsbijstand Totaal

DAS

ZLM Verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

RBZLM en DAS

* het product van deze aanbieder is alleen meegenomen in de voorwaardenvergelijking, niet in de premiebenchmark
** van deze aanbieder is zowel het adviseurs-tarief als het directe/online tarief meegenomen in de premievergelijking
*** verkeersgeschillen worden door deze uitvoerende instantie behandeld

