PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2022
Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Algemeen (6%)

Dekkingscombinaties

Welke dekkingscombinaties zijn mogelijk?

1,5

Juridisch advies niet gedekte zaken

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

1,5

Opzegtermijn 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn in maanden in het 1e verzekeringsjaar?

0,5

Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn in maanden na het 1e verzekeringsjaar?

0,5

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?

1,0

Kinderen wonend bij ex-partner

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

1,0

Uitwonende kinderen

Zijn uitwonende kinderen meeverzekerd? Gelden er beperkingen?

1,0

Inwonende verwanten

Zijn inwonende bloed- en aanverwanten meeverzekerd?

0,5

Huishoudelijk personeel

Is huishoudelijke personeel meeverzekerd?

0,5

Persoonlijk reisgenoot van verzekerde

Is de persoonlijke reisgenoot van een verzekerde meeverzekerd?

0,5

Passagier/gemachtigd bestuurder voer/vaartuig

Is de passagier of (gemachtigde) bestuurder van een voer-/vaartuig van verzekerde meeverzekerd?

1,0

Eigen risico laagst

Wat is het laagst mogelijke eigen risico?

1,0

Eigen risico keuze

Is er keuze uit verschillende eigen risico's?

1,0

Eigen risico advocaatkosten (std)

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

1,5

Eigen risico verkeerszaken

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

0,5

Verzekerden (7%)

Eigen risico (9%)
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Eigen risico (9%)

Eigen risico fiscaalrechtelijke zaken

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

0,5

Eigen risico (niet verpl.)

Wat is het eigen risico bij procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

1,5

Franchise keuze

Kan de verzekeringnemer kiezen voor een afwijkende franchise?

0,5

Franchise verkeerszaken

Wat is de franchise voor verkeerszaken?

0,5

Franchise consumentenzaken

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot consumentenzaken?

1,5

Franchise woongeschillen

Wat is de franchise voor woongeschillen?

1,0

Franchise niet-consumentenkoop

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot een niet-consumentenkoop (koop of verkoop tussen 2
particulieren)?

1,0

Franchise arbeidsrecht

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot arbeidsrecht?

1,0

Franchise sociale verzekeringen

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

1,0

Franchise fiscaal en vermogen

Wat is de franchise voor geschillen met betrekking tot fiscaal en vermogen?

0,5

Franchise letselschade (buiten verkeer)

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

0,5

Franchise buiten Europa

Wat is de franchise voor geschillen buiten Europa?

0,5

Wachttijd verkeerszaken

Wat is de wachttijd met betrekking tot verkeerszaken?

1,5

Wachttijd consument

Wat is de wachttijd voor geschillen met betrekking tot consumentenzaken?

1,0

Wachttijd wonen

Wat is de wachttijd voor geschillen met betrekking tot wonen?

1,5

Wachttijd burenconflicten

Wat is de wachttijd voor geschillen met buren?

1,0

Wachttijd arbeidsrecht

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

1,5

Wachttijd sociale verzekeringen

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

1,0

Wachttijd fiscaal en vermogen

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

0,5

Wachttijd scheidingsmediation

Wat is de wachttijd voor scheidingsmediation?

0,5

Wachttijd strafzaken

Wat is de wachttijd voor straf- en tuchtzaken?

0,5

Wachttijd schadeverhaal

Wat is de wachttijd voor schadeverhaal?

1,5

Externe kosten keuze

Kan de verzekeringnemer kiezen uit verschillende vergoedingen voor externe kosten?

0,5

Externe kosten verkeerszaken

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij verkeerszaken?

1,0

Franchise (7%)

Wachttijd (6%)

Interne en externe kosten
(15%)
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Interne en externe kosten
(15%)

Externe kosten strafzaken

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij strafzaken?

0,5

Externe kosten fiscaal en vermogen

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

0,5

Externe kosten personen- en familierecht

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

1,0

Externe kosten erfrecht

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van erfrecht?

0,5

Externe kosten burenruzies

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

1,0

Externe kosten (vakantie)reis

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij geschillen op het gebied van (vakantie)reizen?

1,0

Externe kosten letselschade (buiten verkeer)

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

1,5

Externe kosten zaakschade (buiten verkeer)

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

1,0

Externe kosten scheidingsmediation

Tot welk maximum bedrag is scheidingsmediation gedekt?

1,0

Externe kosten buiten EU/EUR/MLZ

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

1,0

Externe kosten keuze (niet verpl.)

Kan de verzekeringnemer kiezen uit verschillende vergoedingen voor externe kosten bij procedures waarvoor
geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

0,5

Externe kosten standaard (niet verpl.)

Wat is de standaard maximumvergoeding voor externe kosten bij procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt?

1,5

Externe kosten arbeidsrecht (niet verpl.)

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij arbeidsrechtelijke procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt?

1,5

Externe kosten bestuursrecht (niet verpl.)

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij bestuursrechtelijke procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt?

1,0

Externe kosten sociale verzekeringen (niet verpl.)

Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten bij sociaalverzekeringsrechtelijke procedures waarvoor geen
verplichte procesvertegenwoordiging geldt?

1,0

Onvermogen (standaard)

Wat is standaard de maximumvergoeding bij financieel onvermogen van derden?

0,5

Waarborgsom voorschot

Wat is het maximale voorschot voor een waarborgsom?

0,5

Strafzaken - juridisch advies

Geeft de verzekeraar juridisch advies bij strafrechtelijke vervolging?

1,5

Strafzaken - verkeer

Is er dekking als een verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd naar aanleiding van een verkeersdelict?

1,0

Strafzaken - verkeer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor strafzaken in het verkeer?

1,0

Strafzaken (6%)
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Strafzaken (6%)

Strafzaken - overig

Is er dekking als een verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd (niet verkeer)?

1,0

Strafzaken (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor strafzaken (niet verkeer)?

0,5

Strafzaken - dood/letsel (door schuld)

Is er dekking voor strafzaken als dood of letsel door schuld ten laste wordt gelegd (niet verkeer)?

0,5

Strafzaken - loondienst

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

1,0

Strafzaken loondienst (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor strafzaken in loondienst?

0,5

Strafzaken - meldingstermijn vrijspraak

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

0,5

Onrechtmatige daad derde

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

1,0

Onrechtmatige daad verzekerde

Is er dekking voor het voeren van verweer tegen vorderingen uit een onrechtmatige daad van een verzekerde?

1,0

Consumentenzaken

Zijn geschillen over consumentenzaken (contractuele geschillen) verzekerd?

1,0

Consumentenzaken (DG)

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

1,5

Niet-consumentenkoop

Zijn geschillen over een niet-consumentenkoop verzekerd? Koop of verkoop tussen 2 particulieren, bijvoorbeeld
via marktplaats of Facebook.

1,0

Deeleconomie

Zijn geschillen over zaken die als privépersoon aan anderen ter beschikking worden gesteld verzekerd? Zoals een
woning, auto of gereedschap, bijvoorbeeld via Airbnb, Snappcar, Peerby.

1,0

Medisch handelen

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

1,5

Medisch handelen (DG)

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

1,0

Onderwijsinstelling

Zijn geschillen met een onderwijsinstelling gedekt?

1,0

Onderwijsinstelling (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen met een onderwijsinstelling?

1,0

Huurwoning

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

1,0

Koopwoning

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

1,0

Koopwoning (DG)

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

0,5

Burenruzies

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

1,0

Burenrecht

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

1,0

Consument en Wonen (19%)
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Consument en Wonen (19%)

Vereniging van Eigenaars - bewoner

Zijn als bewoner geschillen met de Vereniging van Eigenaars (VvE) verzekerd?

1,0

Vereniging van Eigenaars - bestuurder

Zijn geschillen als bestuurder van de Vereniging van Eigenaars (VvE) verzekerd?

0,5

Ontruiming

Zijn geschillen over ontruiming door de overheid verzekerd? (mbt de 1e woning/hoofdwoning)

1,0

Onteigening

Zijn geschillen over onteigening verzekerd? (mbt de 1e woning/hoofdwoning)

1,0

Bouwvergunning/milieu

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

1,0

2e woning/vakantiehuis NL

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

0,5

Verhuur eigen woning

Zijn geschillen over (gedeeltelijke) verhuur van de eigen woning verzekerd (in hoedanigheid van verhuurder)?

1,0

Verhuur eigen woning (DG)

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

0,5

Lidmaatschap vereniging

Zijn geschillen over het lidmaatschap van een (sport-)vereniging verzekerd?

1,0

Personen- en familierecht

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

1,0

Erfrecht

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

1,0

Mediation

Is mediation anders dan (echt)scheidingsmediation verzekerd?

1,0

Scheidingsmediation

Is scheidingsmediation verzekerd?

1,0

Scheidingsmediation duur samenlevingsverband

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

1,0

Arbeidsrecht

Zijn geschillen over arbeidsrecht verzekerd?

1,5

Arbeidsrecht (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over arbeidsrecht?

1,0

Sociale zekerheidsrecht

Zijn geschillen over sociaal zekerheidsrecht gedekt?

1,5

Studiefinanciering

Zijn geschillen over studiefinanciering gedekt?

0,5

Pensioen

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

1,0

Fiscaal recht

Zijn geschillen over fiscaal recht verzekerd?

0,5

Vermogensbeheer

Zijn geschillen over vermogensbeheer verzekerd?

0,5

Vermogensbeheer (DG)

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over vermogensbeheer?

0,5

Ongeval in verkeer (DG)

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

1,0

Verkeersfout verzekerde

Zijn geschillen over een verkeersfout van een verzekerde gedekt? (niet strafzaken)

1,0

Personen- en familierecht (5%)

Arbeid en inkomen (10%)

Verkeer en motorrijtuigen
(10%)
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Verkeer en motorrijtuigen
(10%)

Ongeval buiten verkeer

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

1,0

Ongeval buiten verkeer (DG)

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

1,0

Koop/verkoop motorrijtuig

Zijn geschillen over koop of verkoop van motorrijtuigen verzekerd? (uitgezonderd 2e hands koop/verkoop)

1,0

Koop 2e hands voertuig (DG)

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

0,5

Reparatie motorrijtuig

Zijn geschillen over overeenkomsten met betrekking tot reparatie van het eigen motorrijtuig verzekerd?

1,0

Aan- en verkoop vaartuig

Zijn geschillen over de aan- en verkoop van pleziervaartuigen verzekerd?

0,5

