Aansprakelijkheids-en Rechtsbijstandcombinatie
Verkort productoverzicht
Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand in één verzekering!
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekert u de schade die u zelf veroorzaakt bij iemand anders. Het
moet dan gaan om schade aan spullen (zaakschade) of schade aan personen (letselschade). U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te
hebben. Ook schade door uw partner, kinderen, andere inwonende gezinsleden, voor studie uitwonende kinderen, logés of huisdieren
is verzekerd. Heeft u een eigen woning? Of bezit u een vakantiewoning? Dan is ook schade door die woning verzekerd. U kunt hierbij
denken aan schade door afwaaiende dakpannen.
Met de rechtsbijstandsdekking heeft u hulp wanneer u een juridisch conflict heeft.
De belangrijkste kenmerken van de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandcombinatie zetten we graag voor u op een rij.

Hoe is het product opgebouwd?
AVP

Rechtsbijstand

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt
dekking voor schade aan anderen en hun spullen. De
verzekering heeft een verzekerd bedrag van € 1.250.000
of € 2.500.000. De verzekering kent uitgebreide
maximale verzekerde bedragen voor de onderstaande
situaties:

De rechtsbijstandsdekking geeft u juridische hulp.
Deze verzekering kent een verplichte dekking:

•

Joyriding/-varen:			

€ 12.500

•

Vriendendienst:				

€ 15.000

•

Opzicht:						

€ 15.000

•

Schade aan de huurwoning door brand: € 125.000

•

(Dieren)oppas:				

€ 15.000

•

Sport en spel:				

€ 15.000

•

Waarborgsom:
maximaal 10% van het verzekerd bedrag

•

Motorisch speelgoed e.d.:		

Vrijwillig eigen risico (optioneel):				

16 km/u

•

Consument & Wonen

•

Inkomen

Naast de basisdekking kent de verzekering twee
aanvullende modules. U kunt een van de modules of
beide modules meeverzekeren:
•

Module Verkeer

•

Module Fiscaal & Scheidingsmediation

De verzekering kent de volgende maximale
verzekerde bedragen:
•

Buitengerechtelijke kosten € 12.500

•

Waarborgsom maximaal € 65.000

•

Als Belastingrecht maximaal € 12.500 per
gebeurtenis (voor de module Fiscaal &
Scheidingsmediation)

•

Echtscheiding maximaal € 2.000 per gebeurtenis
(voor de module Fiscaal & Scheidingsmediation)

€ 100

Voor Scheidingsmediation komt u alleen in
aanmerking als u minimaal 3 jaar getrouwd bent
geweest.
Heeft een ander u door een onrechtmatige daad
schade toegebracht? En kan diegene de schade niet
aan u vergoeden?
Dan vergoedt Anker u maximaal € 1.500 per
gebeurtenis.
Er geldt een franchise van € 500. Dit betekent dat u
alleen een beroep op rechtsbijstand kan doen als het
financiële belang minstens € 500 bedraagt.

Wat zijn de voordelen?
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•

Een zeer scherpe premie.

•

Uitgebreide dekking voor dekking voor Rechtsbijstand en Aansprakelijkheid.

•

Een unieke combinatie van Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand in één verzekering.

•

Altijd pakketkorting tot maximaal 15% (los sluiten kan niet).

•

Uitvoering van Rechtsbijstand door Anker Rechtsbijstand.

•

Een exclusief AnsvarIdéa product.
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Bijzonderheden

Uitsluitingen

Gezinssamenstelling

AVP

(geldt voor AVP en Rechtsbijstand)

De verzekering kent ook uitsluitingen. De belangrijkste zijn:
• Schade door opzet

Belangrijk: De verzekering biedt dekking voor een
eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden.
Verandert uw gezinssamenstelling? Neemt u dan daarover
contact op met uw assurantieadviseur. Hij kan u adviseren of
het nodig is de verzekering aan te passen.

Motorrijtuig, vaartuig of verkeersdeelname
(geldt alleen voor Rechtsbijstand)

Conflicten die te maken hebben met uw motorrijtuig, vaartuig
of verkeersdeelname zijn niet standaard verzekerd. De
module Consument & Wonen biedt een beperkte dekking.
Bijvoorbeeld wanneer er een conflict ontstaat over de
reparatie bij een erkende dealer.
Als u een uitgebreide dekking voor motorrijtuigen, vaartuigen
en verkeersdeelname wilt kunt u de module Verkeer
meeverzekeren. U heeft dan dekking voor conflicten die
ontstaan zijn door een gebeurtenis tijdens deelname aan het
verkeer, een conflict over aankoop of verkoop of wanneer uw
rijbewijs door de overheid is afgenomen.

Wie verleent de juridische hulp aan u?
(geldt alleen voor Rechtsbijstand)
U krijgt juridische hulp als u een verzekerd conflict heeft. Deze
hulp krijgt u van de juristen van uw rechtsbijstandverzekeraar
Anker. In bepaalde situaties heeft u recht op juridische hulp
van een advocaat. Dat is bijvoorbeeld als u betrokken
bent in een administratieve of gerechtelijke procedure of in
procedures waarbij u verplicht bent door een advocaat te
worden bijgestaan. Alle genoemde situaties waarbij u een
externe deskundige mag inschakelen staan genoemd in de
bijzondere voorwaarden.
Is het niet wettelijk bepaald dat u bij een procedure moet
worden bijgestaan door een advocaat? En wilt u toch een
advocaat of andere deskundige inschakelen? Dan kan
hiervoor een eigen risico gelden. Uw eigen risico wordt
vermeld op uw polisblad.

•

Schade door seksuele gedragingen

•

Schade door wapens

Schade door motorrijtuigen en vaartuigen is niet verzekerd,
maar hiervoor gelden een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld
wél verzekerd zijn schade met motorisch voortbewogen
maaimachines of kinderspeelgoed met een maximum
snelheid van 16 km/uur, een elektrische fiets of roeiboten en
kano’s.

Rechtsbijstand
De verzekering kent ook uitsluitingen. De belangrijkste zijn:
Module Consument & Wonen
• Conflicten over kansspelen
•

Conflicten over aankoop van spullen zonder garantiebewijs

•

Conflicten over onroerende zaken waarin u niet zelf woont

Module Inkomen
• Conflicten die te maken hebben met uw functioneren als
statutair directeur
•

Conflicten over lijfrente uitkering of banksparen

•

Conflicten die te maken hebben met belastingen of
subsidies

Module Verkeer
• Overtreden van de geldende regels
•

Gebruik van alcohol, medicijnen of drugs die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden

•

Boetes en strafbare feiten

Module Fiscaal & Scheidingsmediation:
• Belastingrecht: conflicten over winst uit onderneming,
verzuim- of vergrijpboetes
•

Scheidingsmediation: als het huwelijk niet in Nederland is
geregistreerd

De externe kosten worden vergoed tot maximaal € 12.500
inclusief btw per gebeurtenis. Er zijn enkele uitzonderingen
waarbij een lagere vergoeding geldt. Deze uitzonderingen
leest u in de voorwaarden.
Is het conflict niet verzekerd? Dan ontvangt u van Anker toch
eenmalig kort advies.

Let op: aan de tekst in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.
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