Wanneer is het verstandig om een rechtsbijstand- of verhaalsbijstand mee te verzekeren?
Het is altijd verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. De dekking op deze verzekering is namelijk zeer
ruim en garandeert u deskundige juridische hulp bij veel problemen die u kunt tegenkomen door het bezit of gebruik van
de auto. Zeker als u kiest voor een WA- of WA + beperkt casco dekking voor de auto is het meeverzekeren van juridische
hulp belangrijk. Anders moet u bij onduidelijkheid over de schuldvraag van een aanrijding of ongeval, het meestal alleen
opnemen tegen schaderegelaars en juristen van de tegenpartij.

Wat is het verschil tussen een rechtsbijstand- en verhaalsbijstandverzekering?

De dekking van de rechtsbijstandverzekering is aanzienlijk uitgebreider dan die van de verhaalsbijstandverzekering. Beide
verzekeringen bieden hulp bij het verhalen van materiele schade na een aanrijding of ongeval. De rechtsbijstand helpt u ook
bij het verhalen van letselschade en problemen met overheidsinstanties, dealers en/of garages.

Wat verzekert een rechtsbijstandverzekering?
Deze verzekering heeft niet alleen betrekking op deelname aan het verkeer. Het kan ook gaan om een geschil over
strafvervolging, beroep aantekenen tegen de invordering van uw rijbewijs en/of de inbeslagneming van uw auto of motor
bij problemen rond een schadevergoeding, een reparatie of zelfs de aanschaf van uw auto of motor. Naast het verhaal van
materiële schade is deze verzekering van nut bij het verhalen van persoonlijke letselschade (smartengeld en
inkomstenderving). De verzekering is geldig in alle landen van Europa plus de landen rondom de Middellandse Zee.

Wat verzekert een verhaalsbijstandverzekering?

Deze dekking zorgt ervoor dat u niet zelf achter de door u geleden schade aan hoeft maar dat een verzekeringsmaatschappij
dat voor u doet. Zij zullen proberen te verhalen voor u bij de tegenpartij.

Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverz en een schade-inzittendenverzekering?
Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld geldbedrag uit op het moment dat er sprake is van
overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De hoogte van de uitkering is dus niet gerelateerd aan de
werkelijke schade cq. kosten. Een schade-inzittendenverzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en
passagiers naar aanleiding van een ongeval met het betrokken motorrijtuig. Die schade kan bestaan uit zaakschade
(kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en
uitvaartkosten. De hoogte van de uitkering is dus gerelateerd aan de werkelijke schade cq. kosten

Wat verzekert een schade-inzittendenverzekering?
Deze verzekering vergoedt de aantoonbare schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval voor alle
inzittenden tezamen, tot een maximum van het verzekerde bedrag. De schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen
etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. De schade
aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet een cascoverzekering worden afgesloten. Het verschil met een
ongevalleninzittenden verzekering is dat een schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt.
Dus niet alleen een bepaald bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit zoals bij de ongevalleninzittenden verzekering.
Evenals bij de ongevalleninzittenden verzekering is het voor een uitkering niet van belang wie schuldig is aan het ontstaan
van een ongeval.

Wat verzekert een ongevallen-inzittendenverzekering?
Bij een ongeluk kunnen ook de bestuurder en passagiers letsel oplopen. Met grote financiële gevolgen, want de kosten van
extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen hoog oplopen. Deze aanvullende verzekering keert een
percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Deze verzekering keert ook uit als de
schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden
vastgesteld waardoor de schade niet verhaalbaar is. De dekking is van kracht in de landen zoals genoemd op de groene
kaart. De premie is afhankelijk van het te verzekeren bedrag en het aantal te verzekeren zitplaatsen.

Hoeveel personen zijn er op een ongevallen inzittendenverzekering verzekerd?
Bij het berekenen van de premie kunt u meestal zelf kiezen hoeveel personen u wenst te verzekeren verzekeren. U kunt
zoveel inzittenden meeverzekeren als er gordels aanwezig zijn in het voertuig. De genoemde verzekerde bedragen gelden
per persoon.

