
Het product
De Rechtsbijstandverzekering voor 

bedrijven kent twee varianten voor het 

midden- en kleinbedrijf: Standaard en 

Extra. Daarnaast is er een variant voor 

agrarische bedrijven. De varianten worden 

in het overzicht aan de andere kant van 

deze kaart naast elkaar gezet. 

De Rechtsbijstandverzekering voor 

bedrijven kan zowel in het Verzekerings-

pakket voor bedrijven als ‘los’ worden 

gesloten.

De verzekering
Vrijwel alle ondernemersactiviteiten zijn 

verzekerd. Bovendien biedt de verzekering 

complete incassodienstverlening: advies 

over betalingsvoorwaarden, buiten-

gerechtelijke en gerechtelijke incasso en 

juridische hulp bij verweer. Bij de 

Rechtsbijstandverzekering voor agrarische 

bedrijven is uw klant automatisch ook 

particulier verzekerd voor rechtsbijstand.

Juridisch advies
Voor juridisch advies kan uw klant 

telefonisch terecht bij een van onze 

specialisten. Zij ondersteunen bij confl icten, 

maar zijn ook altijd bereikbaar voor advies 

over juridische zaken, zoals een arbeids-

contract of nieuwe wet- en regelgeving. 

De premie
De verzekering kent een aantrekkelijke 

premie. Voor zzp’ers en detaillisten geldt er 

een speciaal tarief. Op pagina’s BB 12 t/m 

BB 17 en BB 22 t/m BB 24 van het 

tarievenboek vindt u alle benodigde 

informatie voor een premieberekening.
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Standaard Extra Agrarisch

Vergoeding externe 
kosten

€ 35.000,- € 50.000,- € 35.000,-

Voorschieten 
waarborgsom

€ 50.000,- € 50.000,- € 50.000,-

Eigen risico 10% advocaatkosten geen 10% advocaatkosten

Minimum 
schadebedrag

€ 450,- (geldt niet bij 
verhaal van verkeersschade, 
strafzaken en incasso)

€ 450,- (geldt niet bij 
verhaal van verkeersschade, 
strafzaken en incasso)

€ 450,- (geldt niet bij  
verhaal van verkeersschade,  
strafzaken en incasso)

Wachttijd 3 maanden
12 maanden voor  
onteigening

3 maanden
12 maanden voor 
onteigening

3 maanden
12 maanden voor  
onteigening

Verzekeringsgebied Nederland
- onrechtmatige daad en  
  strafzaken in Europa en  
  landen rond de  
  Middellandse zee

Benelux en Duitsland
- onrechtmatige daad en  
  strafzaken in Europa en  
  landen rond de  
  Middellandse zee
- incasso en onroerende  
  zaken in Nederland

Nederland
- onrechtmatige daad en  
  strafzaken in Europa en  
  landen rond de  
  Middellandse zee

Verzekering - personeel en sociale 
  wetgeving
- verkoop van producten 
  en diensten
- aanneemovereenkomsten  
  tot € 100.000,-
- diensten en producten van  
  derden
- verhaal van (letsel)schade
- geschillen met de overheid

- personeel en sociale 
  wetgeving
- verkoop van producten 
  en diensten
- aanneemovereenkomsten  
  tot € 100.000,-
- diensten en producten 
  van derden
- verhaal van (letsel)schade
- geschillen met de overheid
- geschillen over de verhuur  
  van onroerende zaken die  
  ten minste voor 50% in 
  eigen gebruik zijn door 
  verzekerde
- verweer in aansprakelijk-    
  heidskwesties 

- personeel en sociale 
  wetgeving
- verkoop van producten en  
  diensten
- aanneemovereenkomsten    
  tot € 100.000,-
- diensten en producten van  
  derden
- verhaal van (letsel)schade
- geschillen met de overheid
- geschillen over geldelijke  
  bijdragen van de overheid  
  zoals subsidies.

Extra uitsluiting Milieuzaken Quota
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