Rechtsbijstandverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Anker Insurance Company n.v., schadeverzekeraar, vergunning: 12000661 (NL)

Product:

Anker Rechtsbijstandverzekering Pleziervaartuigen

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechstbijstand bij een onverwacht conflict. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van
onafhankelijke deskundigen.
Extra informatie
De uitvoering van de juridische dienstverlening is uitbesteed aan Anker Rechtshulp b.v.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd zijn juridische geschillen betreffende het
pleziervaartuig.

U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt.
Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.
Ook zakelijke conflicten zijn niet gedekt.

Verkeer
Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het
wegverkeer heeft opgelopen.
Wonen
(Huur-)geschillen ter zake van ligplaats of
winterstalling.
Aankopen
Koop/verkoopovereenkomsten, mits aan de
overeenkomst een schriftelijk contract ten grondslag
ligt.
Wettelijk aansprakelijke derde
Aanspraken op schadevergoeding jegens de
wettelijke aansprakelijke derde.
Cascoschade
Verhaal van eigen risico bij cascoschade (mits
schade gedekt is onder de cascopolis).
Reparatie
Werfaangelegenheden en reparatieopdrachten.

Extra informatie
Als u zonder toestemming van Anker Rechtsbijstand
een andere deskundige (zoals een advocaat)
inschakelt, vergoedt Anker Rechtsbijstand de kosten
niet.

Letsel
Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt
verhalen.
Werk en inkomen
Juridische hulp bij een conflict met werkgever of
uitkeringsinstantie.
Familie en relaties
Juridische hulp bij een conflict in de familie sfeer is
niet verzekerd.
Fiscaal en vermogen
Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de
Belastingdienst.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie
onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel
mogelijk op te lossen.
Maximum kosten en drempel
Er zit een maximum aan de kosten die Anker
Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. U
krijgt geen juridische hulp als uw financieel belang
over minder dan € 250,00 gaat (geldt niet voor
verkeerszaken). Bekijk onze verzekeringsafspraken
voor meer informatie over franchise, verplichte en
onverplichte externe kosten.

Keuze rechtshulpverlener
Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een
rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale
voorwaarden.
Extra informatie
Er zit een maximum aan de kosten die Anker
Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. De
onverplichte externe kosten die wij vergoeden is
maximaal € 7.000,- per gebeurtenis. De verplichte
externe kosten die wij vergoeden is maximaal
€ 15.000,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd bij conflicten op en nabij de wateren van Europa en de landen rondom de Middellandse zee.
Extra informatie
Voor geschillen over koop of verkoop van het verzekerde vaartuig/trailer of die verband houden met een vaste
ligplaats/aanlegsteiger of winterberging van het verzekerde vaartuig geldt het dekkingsgebied Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie
onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Betalen kan via een automatisch incasso of door het zelf over te maken. U kunt
de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar
kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Als u de premie niet betaald kunnen wij de polis
beëindigen.
Extra informatie
Kijk voor meer informatie in de verzekeringsafspraken.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering schriftelijk dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.
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