
 

 

 
 

 

 

VERZEKERINGSVOORSTEL  

INFORMATIEVERPLICHTING – VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 

 

Via dit document handelt ons kantoor conform de Wet van 25.O6.1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 11.06.1874 
houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel, en de Wet van 27.03.1995 betreffende de verzekerings- en 

herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Ons kantoor deelt u in dit verband een aantal verplichte informaties mee. 

 

1) Uw verlangens en behoeften inzake de Verzekering Rechtsbijstand 

Om u een verzekeringsproduct te kunnen aanbevelen dat beantwoordt aan uw wensen, maakt ons kantoor een 

correcte analyse van het te verzekeren risico en van uw verlangens en behoeften inzake de verzekering 

rechtsbijstand. In het kader van deze analyse werden u diverse vragen gesteld, onder meer betreffende de 

verzekeringsnemer en de verzekerden, de beschrijving van het risico, de gewenste waarborgen, eventuele 

voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten en andere algemene opmerkingen en verduidelijkingen. 

Specifieke verlangens : ....... 

 

2) Gemotiveerd advies van ons kantoor: 

Wij bevelen u de rechtsbijstandspolis van verzekeraar D.A.S. NV aan op basis van de analyse van :  

- het te verzekeren risico, 

- onze marktkennis en een toereikend aantal, diverse rechtsbijstandpolissen die dit risico dekken, 

- uw verlangen en behoeften inzake rechtsbijstand (voertuigen, privé-leven en beroepsleven). 

Daarom stellen wij u volgende rechtsbijstandpolis van D.A.S. NV voor : 

........................................................................................................................................................... ............................ 

....................................................................................................................................................................................... 

Specifieke motivering voor deze D.A.S.-polis :  

 Onafhankelijkheid van D.A.S. (geen belangenconflicten mogelijk) 

 D.A.S. is dé specialist inzake rechtsbijstand  

 Kwaliteit van de D.A.S.-polis en het specifiek maatwerk (waarborgen, definities waarborgen, premies en 

tarieven, interventieplafonds, territorialiteit,...). (Zie folders en polisvoorwaarden) 

 De nationale D.A.S.-structuur (5 regionale kantoren) : toegankelijkheid, bereikbaarheid, communicatie 

 De sterke internationale D.A.S.-vertegenwoordiging (17 landen)  

 Het marktleiderschap van D.A.S. 

 De uitstekende belangenverdediging en service bij schadegeval: de beste van de Belgische markt. 

 

3) De keuze van de klant. 

U volgt het advies verleend door ons kantoor en bevestigt dat u de door ons aanbevolen rechtsbijstandpolis wenst 

te onderschrijven. Ons kantoor dient geen verdere marktanalyse uit te voeren voor dit risico. De inhoud van dit 

voorstel komt overeen met uw behoeftenanalyse en u kent de draagwijdte en de beperkingen van de polis. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan 1 afgegeven is aan de klant en 1 voor ons kantoor. 

 

Te  ..........................................................................   Op ....................................................................................... 

Handtekeningen (klant en verzekeringsbemiddelaar) 
 

 

 

 

 
Voor al uw vragen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst 
Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, Tel. 02/5475871, Fax 02/5475975 – www.ombudsman.as  Het register van de 

verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de CBFA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.cbfa.be  

http://www.ombudsman.as/

