Rechtsbijstandverzekering

Uitgelicht:

APC Holland Rechtsbijstand
Onze rechtsbijstand verzekering is uniek in de markt. Wij hebben er voor gekozen de uitvoering van de
juridische hulp te laten plaatsvinden door een extern juristenkantoor. Door het uitbesteden van de
rechtshulp is er geen belangenverstrengeling bij het behandelen van conflicten en is onze service
ongeëvenaard.

De keuzes
U kunt kiezen tussen de volgende producten:
1.
Rechtsadvies – dit product ontvangt iedere verzekerde met een TVO of VOG polis bij APC Holland
gratis en geeft uw verzekerde ongelimiteerd toegang tot telefonische hulp van juristen en een
onbeperkte buitengerechtelijke incassoservice waarbij openstaande nota’s van niet ouder dan zes
maanden voor uw verzekerde worden geïncasseerd. Indien u juridische werkzaamheden wilt laten
verrichten door een van de juridische specialisten kan dat tegen een gereduceerd tarief van € 175
exclusief btw per uur.
2.

Rechtsbescherming – dit product is bedoeld voor bijna ieder soort onderneming. De dekking is
zeer uitgebreid en het aantal te besteden interne uren is maar liefst 150 (t.w.v. € 30.000) per conflict
en 600 (t.w.v. € 120.000) per jaar. Mocht een conflict ondanks de zeer uitgebreide dekking niet
verzekerd zijn geldt er een gereduceerd tarief van € 120 exclusief btw per uur.

Afsluiten
Rechtsadvies is standaard en gratis te verkrijgen maar uitsluitend binnen een Totaalpakket Voor
ondernemers (TVO) of (Verhuurd) Onroerend Goed (VOG) polis van APC Holland.
Rechtsbescherming is een product welke afzonderlijk kan worden afgesloten.

Vrije advocaat keus
Bij Rechtsbescherming is uw verzekerde vrij in het kiezen van zijn eigen advocaat voor de bedragen zoals
hierboven vermeld. Bij een vrije advocaat keus is er wel een eigen risico van € 500 van toepassing.

Standaard dekking Rechtsbescherming
U kunt gebruik maken van de verzekering als u een juridisch geschil hebt waarbij rechtsbijstand nodig is.
Dit conflict moet verband houden met het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten die op de polis
omschreven staan.

Condities

Rechtsbescherming

Bedrijven: omzet tot

geen beperking

Vastgoed: herbouwwaarde tot

geen beperking

Verzekerde som per conflict

€ 30.000

Verzekerde som per jaar

€ 120.000

Interne uren per conflict

150

Interne uren per jaar totaal

600

Kosten externe rechtshulpverlener bij geen
verplichte procesvertegenwoordiging

per conflict € 10.000, per jaar € 20.000

Particuliere dekking

Optioneel voor (gezin) eigenaar / DGA

Meerdere / gelieerde bedrijven
meeverzekeren

mogelijk

Verkeersrechtsbijstand standaard inclusief

standaard 3 voertuigen daarna toeslag

Controle van contracten en voorwaarden

maximaal 5 pagina’s Nederlandse tekst

Buitengerechtelijke Incassobijstand
Incasso van huurpenningen

Franchise bedrag
(niet van toepassing bij straf- en incassozaken)

Eigen risico
Eigen risico bij benoeming eigen advocaat
Wachttijd na ingangsdatum

zelfs voor nota’s tot 6 maanden voor ingangsdatum
geen beperkingen

€ 400
niet van toepassing
€ 500
2 maanden

Het APC Holland Rechtsbijstand product is niet verkrijgbaar voor: financiële instellingen, intermediairs, accountants, advocaten,
notarissen, non-profit organisaties, (semi-)overheid en productie bedrijven.

Tarieven Rechtsbescherming
U kunt eenvoudig de premie berekenen volgens onderstaande staffel:
Premiestaffel ondernemer
Omzet tot

Premie per jaar

€ 200.000

€ 600,00

€ 300.000

€ 700,00

€ 400.000

€ 800,00

€ 500.000

€ 900,00

€ 750.000

€ 1.050,00

€ 1.000.000

€ 1.200,00

€ 1.500.000

€ 1.400,00

meer dan

op aanvraag

Aanvullende dekkingen
Meer dan 3 voertuigen, per voertuig

€ 35,00

Particuliere dekking, per huishouden

€ 150,00

Meerdere locaties, per locatie

€ 80,00

Premiestaffel vastgoed eigenaar
Herbouwwaarde tot

Premie per jaar

€ 250.000

€ 350,00

€ 500.000

€ 450,00

€ 1.000.000

€ 550,00

€ 1.500.000

€ 650,00

€ 2.500.000

€ 750,00

€ 5.000.000

€ 850,00

€ 7.500.000

€ 1.000,00

meer dan

op aanvraag

Aanvullende dekkingen
Meer dan 1 voertuig, per voertuig

€ 35,00

Particuliere dekking per huishouden

€ 150,00

Bovenstaande premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.

