
Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis. 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet verzekerd is. 

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering zorgt ervoor dat jij als zzp’er juridische hulp krijgt als je een onverwacht conflict krijgt tijdens het werken. Je 
kunt naast die steun ook recht hebben op een maximum bedrag aan eventuele bijkomende kosten (zoals proceskosten of de 
kosten van externe deskundigen).
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Wat is er verzekerd?
  Juridische hulp bij conflicten, bijvoorbeeld 

met klanten, leveranciers en/of 
opdrachtgevers.

  Juridische hulp als je schade wilt verhalen 
die je hebt opgelopen in het verkeer.
 Let op! Dit geldt niet voor schade aan 

jouw motorrijtuig.
  Hulp bij het incassotraject met een 

incassobureau als jouw opdrachtgever 
weigert te betalen.

Wat is er niet verzekerd?
 Bestaande conflicten
 Conflicten met opzet veroorzaakt
 Conflicten die niet te maken hebben met de 

werkzaamheden op jouw polisblad
 Conflicten over belastingen of subsidies, 

zoals belastingaanslagen of accijnzen
 Te laat gemelde conflicten
 Privé en/of persoonlijke conflicten

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Er geldt een wachttijd van 3 maanden, tenzij de strafzaak of schade komt door een onrechtmatige daad van een 

ander. 

 Conflicten van voor de start van deze verzekering zjin niet gedekt. Je krijgt dus alleen juridische hulp als je nog niet 
wist (of kon weten) dat je deze hulp nodig had (of zou hebben) op het moment dat je deze verzekering afsloot. 

 De externe kosten voor juridische hulp worden maximaal vergoed tot € 25.000. Ook moeten de kosten minimaal 
€400 zijn, tenzij het gaat om een verkeers-, tucht-, klacht- of strafzaak. Daarvoor geldt geen minimum bedrag.

 Als jouw conflict voor de rechter komt, dan mag je zelf jouw rechtshulpverlener kiezen.

 Wordt je in jouw situatie niet verplicht om een advocaat in te schakelen, en kies je toch voor een externe 
rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum voor de vergoeding daarvan, en moet je een deel eigen risico 
betalen.
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Waar ben ik gedekt?
 Je bent gedekt bij conflicten in Nederland. 

 Soms geldt er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld bij conflicten met leveranciers, 
klanten of opdrachtgevers) en soms zelfs in andere Europese landen en de niet-Europese landen die om de 
Middellandse Zee liggen (bijvoorbeeld bij het verhalen van schade).



Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of je een conflict hebt.
• Je moet zoveel mogelijk doen om het conflict of de schade te voorkomen en beperken.
• Je moet conflicten of schade zo snel mogelijk melden, voordat je zelf actie onderneemt.
• Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven, bijvoorbeeld andere werkzaamheden. 

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet per maand vooraf betaald worden. Wij worden door jou gemachtigd zodat we de premie van je 
bankrekening automatisch kunnen incasseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Deze verzekering begint op de datum, die op je polis staat. En wanneer blijkt dat je niet voorkomt op een         
(inter)nationale sanctielijst. Wij toetsen dit nadat je de verzekering bij ons aanvraagt.
Deze verzekering wordt telkens met één maand verlengd en is dagelijks opzegbaar. 
De verzekering eindigt op het moment dat jij of wij de polis beëindigen. Jij kan de verzekering op elk moment 
beëindigen.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Je kan jouw verzekering beëindigen in de verzekeringsinstellingen binnen jouw online omgeving.
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