
 

 

Doelgroepomschrijving 
Dit product is bedoeld voor particulieren in Nederland die zich willen verzekeren tegen de 

kosten van juridische hulp en ondersteuning bij een geschil in de vorm van bijvoorbeeld een 

advocaat of advies van een jurist. Zij willen de financiële gevolgen van juridische 

ondersteuning bij een geschil of conflict niet zelf dragen. 

 

Deze Rechtsbijstandverzekering van Reaal is niet geschikt voor: 

 niet-particulieren. 

 particulieren die hun woning en/of grond in het buitenland hebben, de gehuurde 

woning verhuren en de vakantiewoning niet voor eigen gebruik hebben. 

 Particulieren die een vergoeding van externe kosten van maximaal € 25.000 

onvoldoende vinden. 

 particulieren die in een gerechtelijke procedure waarvoor rechtsbijstand door een 

advocaat niet wettelijk verplicht is, zelf hun advocaat willen kiezen en de kosten 

daarvan ook boven de € 5.000 vergoed willen krijgen onder de verzekering. 

 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van de 

dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige particulieren niet geschikt of 

minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze aanvullende 

verzekeringen gelden de volgende doelgroep bepalingen: 

 

Werk en Inkomen 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die een werkgever hebben en die ook 

verzekerd willen zijn tegen de kosten van juridische hulp en ondersteuning bij conflicten van 

werk en inkomen gerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld arbeidsconflict, ontslag en 

reorganisatie. Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor personen die geen 

werkgever (meer) hebben omdat ze bijvoorbeeld als zelfstandige werken of die beroepsmatig 

werken als (statutair) bestuurder van een rechtspersoon. 

 

Fiscaal en Vermogen 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die aandelen, obligaties en/of 

vermogen hebben en zich willen verzekeren voor de kosten van juridische ondersteuning bij 

een geschil of conflict met de fiscus of over het beheer van hun vermogen. Deze aanvullende 

verzekering is niet geschikt voor personen die geen aandelen, obligaties en/of vermogen heeft 

en daardoor ook geen conflicten over beheer en/of de fiscus heeft. 
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