
Haal uw recht, kies voor rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft 
een vergunning van de Nederlandsche 
Bank N.V. tot het uitoefenen van het 
verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het 
register van de Autoriteit Financiële Mark-
ten (AFM) onder nummer 12000478. Zij 
kan optreden als aanbieder van schade-
verzekeringen. Voor de klachtenprocedure 
van Fortis ASR kunt u kijken 
op www.fortisasr.nl bij ’contact’.



Het recht aan uw zijde
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Op een juridisch geschil zit u natuurlijk nooit te wachten. Maar  
als u onenigheid krijgt met bijvoorbeeld uw buurman of uw werk-
gever, wilt u niet alleen gelijk hebben maar ook gelijk krijgen.  
Dan is juridische hulp onontbeerlijk. Sluit daarom de Rechts-
bijstandverzekering af. Zo krijgt u onbeperkt juridische bijstand  
van onafhankelijke deskundigen. Bovendien is het prettig dat u  
in zo’n geval het conflict kunt loslaten. Een deskundige neemt  
het voor u op.

Vijf goede redenen om de Fortis 
ASR Rechtsbijstandverzekering  
af te sluiten
• U krijgt uitstekende juridische  
 adviezen
• De kosten die u via onze inschakeling  
 maakt in een juridisch proces, krijgt  
 u geheel vergoed
• U kunt rekenen op bijstand bij
 uiteenlopende geschillen
• U betaalt maandelijks premie zonder  
 toeslag voor termijnbetaling en u  
 bent geen poliskosten verschuldigd
•  Bijzonder voordelige gezinspremie

Sta juridisch sterk, dek uw kosten
Uw recht halen is niet altijd eenvoudig  
en zeker niet goedkoop. Wanneer u een 
 advocaat inschakelt, bent u gemiddeld 
zo’n € 150 per uur kwijt. Met de Rechts
bijstandverzekering bent u voor deze 
kosten gedekt. Mocht u betrokken raken 
bij een juridisch conflict, dan schakelt 
Fortis ASR direct DAS Rechtsbijstand voor 
u in. De juristen van deze onafhankelijke 
instelling staan u bij met professionele 
hulp. Als het moet tot in de rechtszaal.



U staat sterker bij geschillen
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Verzeker wat u wilt verzekeren
Bij Fortis ASR bepaalt u zelf wat u 
verzekert. Hebt u geen eigen woning of 
geen auto, motor of brommer, dan hoeft
u zich daar ook niet voor te verzekeren. 
Stem de Rechtsbijstandverzekering af  
op uw situatie. U kunt de standaard-
dekking uitbreiden met het Pluspakket. 
Daarnaast heeft u op de standaard-
dekking de mogelijkheid eigen woning  
en motorrijtuigen tegen premiekorting  
uit te sluiten.

Zo geregeld
Wilt u bij een juridisch conflict niet aan 
het kortste eind trekken? Dan is de  
Fortis ASR Rechtsbijstandverzekering 
iets voor u. U sluit die snel en 
gemakkelijk af via uw tussenpersoon.

Bijstand in uiteenlopende gevallen
• Als u letsel- of materiële schade   
 oploopt.
• Als u buiten uw schuld betrokken raakt  
 bij een verkeersongeval.
• Als u een conflict hebt over contracten  
 met bijvoorbeeld leveranciers, banken  
 en verzekeraars.
• Als u onenigheid hebt over een
 aankoop of verbouwing van uw woning  
 of een geschil hebt met uw huisbaas.
• Als u een conflict hebt op het gebied  
 van arbeidsrecht en sociale zekerheid,  
 zoals uw mate van arbeidsgeschiktheid
 of uw WW-uitkering.
• Als u besluiten van de gemeente of  
 andere overheidsinstellingen
 wilt aanvechten. Denk aan wijzigingen  
 van een bestemmingsplan en   
 bouwvergunningen.
• Als u onenigheid hebt met uw buren of  
 een conflict op het gebied van erf-,  
 personen- en familierecht.

U kunt op verschillende manieren betrokken raken in een juridisch 
conflict. Vandaar dat de Rechtsbijstandverzekering u in een groot 
aantal situaties van pas komt.



6 7

‘Mijn vriendin en ik kochten vorig jaar  
een nieuw huis. Alles zag er goed uit,  
tot we na de verhuizing ontdekten dat 
de keuken eigenlijk niet goed was op-
geleverd. Eerst ontkende de aannemer 
zijn nalatigheid. Maar de jurist van onze
Rechtsbijstandverzekering kon hem
dwingen alles in orde te maken.’

Profiteer van premievoordeel  
met  het Voordeelpakket
Uw Rechtsbijstandverzekering kunt  
u samen met andere schadeverzeke-
ringen onderbrengen in het Fortis ASR 
Voordeelpakket. Uw verzekeringen zijn 
overzichtelijk gerangschikt op één polis.
Ze sluiten naadloos op elkaar aan en  
u weet zeker dat u niet te veel betaalt. 
Sterker nog, hoe meer verzekeringen  
u onderbrengt in het Voordeelpakket,  
hoe voordeliger het voor u uitpakt. Uw 
korting kan oplopen tot maar liefst 12%.

Pluspakket
Met het Pluspakket breidt u niet alleen  
het dekkingsgebied uit, maar krijgt u  
ook juridische hulp bij vermogensbeheer, 
fiscale zaken en bemiddeling bij echt-
scheiding. Daarnaast komt het standaard 
eigen risico van € 100 te vervallen.

U hebt twee weken bedenktijd
Het aanvragen van een polis is vrijblijvend. 
U krijgt zelfs twee weken bedenktijd. Gaat 
u uiteindelijk niet akkoord met het aanbod, 
dan stuurt u de polis gewoon terug. Gaat 
u wel akkoord, dan hebt u er vanaf dat 
moment geen omkijken meer naar. Uw 
verzekering wordt jaarlijks automatisch 
verlengd.

Frans van der Krogt (29), Schiedam

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan  
verzekeringen en financiële producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis 
ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten de zeker-
heid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis 
ASR werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met 
specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. Die samen-
werking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen 
uit de beste producten die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 


