
Hieronder hebben we uw oude en nieuwe rechtsbijstandverzekering naast elkaar gezet en ziet u wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn: wat is wel en niet verzekerd en waar bent u verzekerd.  

We kunnen in deze overzichten natuurlijk niet alles weergeven. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor 

u wel en niet verzekerd bent.  

 

Dekkingsvergelijking 
 

Onderwerp Conflicten over of met London RMR141 
(uw oude verzekering) 

DAS Verkeer & Vakantie 

Verhalen van schade en 
letsel ontstaan in het 
verkeer 

Het motorrijtuig dat 
verzekerd is 

� Europa + landen rond 
Middelandse Zee 

� Wereld 

Andere voer- en 
vaartuigen, en als 
voetganger of fietser 

X � Wereld 

Strafrechtelijk vervolging 
als eigenaar en/of 
bestuurder  

Het motorrijtuig dat is 
verzekerd 

� Europa + landen rond 
Middelandse Zee 

� Wereld 

Andere voer- en 
vaartuigen 

X � Wereld 

Overeenkomsten Het motorrijtuig dat is 
verzekerd 

X � Europa + landen rond 
Middellandse Zee *  

 Andere voer- en 
vaartuigen 

X � Europa + landen rond 
Middellandse Zee * 

Een vakantieboeking Het vervoer naar en van 
uw reisbestemming 

X � Wereld 

 De gehuurde 
accommodatie 

X � Wereld 

 De door u gesloten reis- 
of annuleringsverzekering 

X � Wereld 

* Geldt voor alle overeenkomsten, zoals koop, verkoop, onderhoud, reparatie, stallin, vervoer en verzekering. Een conflict over 

de aankoop van een tweedehands voer- of vaartuig is alleen verzekerd als u dat koopt met schriftelijk garantie  

 

DAS Verkeer & Vakantie 
Dekkingsoverzicht van uw verzekering 

 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? 



Andere wijzigingen 
 

Franchise 

Uw belang bij het conflict moet minimaal de hoogte van het franchisebedrag hebben. 

• London RMR141 min. € 68,-. (geldt niet bij een strafzaak) 

• DAS Verkeer & Vakantie min. € 175,- (geldt niet voor het verhalen van schade of bij 

een strafzaak) 

 

Waarborgsom 

Een waarborgsom voor uw vrijlating in een strafzaak in het buitenland of om uw (motor)voertuig terug te laten 

geven. 

• London RMR141 max. € 25.000,- 

• DAS Verkeer & Vakantie max. € 60.000,- 

 

Externe kostenmaximum  

De kosten van juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS noemen we interne kosten. De interne kosten 

komen voor rekening van DAS. Andere kosten die volgens ons nodig zijn bij de juridische hulp in uw conflict 

noemen we externe kosten. Per zaak betalen wij deze kosten tot het externe kostenmaximum dat is verzekerd. 

 

• London RMR141 max. € 50.000,- 

• DAS Verkeer & Vakantie max. € 60.000,- 

 

 


