
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.  

 

Module Consument 
 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Verhalen van schade Buiten het verkeer  Wereld  Wereld 

Gezondheid Fouten bij medische 
behandeling of verzorging 

 Europese Unie  Wereld 
 

 Contracten met een arts, 
medische instelling of 
zorginstelling 

 Europese Unie  Europese Unie uitgebreid 
 

Aankopen Vakantieboeking  Wereld  Wereld 
 

 Overeenkomsten die u 
als privépersoon sluit, 
zoals de aankoop van 
een wasmachine 

 Europese Unie  Europese Unie uitgebreid 
 

Familie Erfenissen  Nederland  Nederland 
 

 

 

DAS voor Particulieren Totaal 
Dekkingsoverzicht van uw verzekering 

 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? 



Module Wonen 
 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Wonen Koop, verkoop, huur, 
bouwen en verbouwing 
van uw woning in 
Nederland 

 Nederland  Nederland 
 

 Vakantiewoning in 
Nederland 

 Nederland  Nederland 

 Uw buren  Nederland  Nederland 
Overheid Gemeente en overheid  Nederland  Nederland 
 

Module Verkeer 
 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Verhalen van schade In het verkeer  Wereld  Wereld 

Contracten Contracten over 
voertuigen 
- reparatie/sleep/vervoer 

 Europese Unie  Wereld 

 Contracten over 
(lucht)vaartuigen 

Was niet gedekt  Wereld 

 

Module Werk & Inkomen 
 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Sociale zekerheid Conflicten rondom sociale 
zekerheid en pensioen 

 Europese Unie  Europese Unie uitgebreid 
Module Werk 

Werk Ontslag of reorganisatie  Europese Unie+  Europese Unie uitgebreid 
Module Werk 

 Tuchtzaken bij de 
uitoefening van beroep 

 Was niet gedekt  Wereld  
Module Werk 

 

Module Belasting & Vermogensbeheer  

 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Inkomen, belasting en 
vermogen 

Beslissingen van de 
Belastingdienst op uw 
bezwaarschrift 

 Nederland  Nederland 

 Aan- en verkoop van 
aandelen door erkende 
instanties 

 Nederland  Nederland 

 Uw vakantiewoning in het 
buitenland 

Was niet gedekt  Europese Unie uitgebreid 

 

Module Mediation bij Echtscheiding  

 

Onderwerp Conflicten over of met NN ZekerheidsPakket 
Particulieren (uw oude 
verzekering) 

DAS voor Particulieren Totaal 

Scheidingsmediation  Hulp van een mediator bij 
beëindiging van een 
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap 

 Nederland  Nederland  
Module 
Scheidingsmediation 

 



Andere wijzigingen 
 

Schade door toedoen van een ander 

Iemand heeft u schade toegebracht, maar kan deze schade niet vergoeden. 

 NN Zekerheidspakket Particulieren vergoedt uw schade tot max. 1.500 euro 

 DAS voor Particulieren Totaal vergoedt uw schade tot max. 2.000 euro 

 

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. 

 

 NN Zekerheidspakket Particulieren max. 7.000 of 15.000 of 30.000 euro (zie polis) 

 DAS voor Particulieren Totaal max. 60.000 euro 

 

Het externe kostenmaximum geldt niet voor het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan en bij een 

strafzaak. Soms gelden andere maximumbedragen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een zaak buiten Europa 

of de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. In het dekkingsoverzicht in de bijzondere 

polisvoorwaarden leest u per soort conflict wat het externe kostenmaximum is. 

 


