
 

 

Doelgroepomschrijving 
Dit product is bedoeld voor particulieren die voor zichzelf en eventueel hun gezin juridische 

hulp willen bij conflicten over deelname aan het verkeer binnen Europa en de landen rond de 

middellandse zee. Dat gaat onder andere om schade aan een eigen motorrijtuig of 

(letsel)schade aan een verzekerde als voetganger, fietser, passagier of bestuurder. . Ook 

conflicten over de aanschaf, verkoop vervanging of onderhoud van de eigen auto, motor, 

bromfiets of boot zijn verzekerd. 

 

Dit product is niet geschikt voor: 

 

- Personen die reeds een (gezins)rechtsbijstandsverzekering hebben, die juridische 

bijstand biedt voor het verhaal van verkeersschade en/of conflicten rond het bezit van 

de auto of een aanvullende rechtsbijstandsverzekering hebben bij hun 

voer/vaartuigverzekering zoals een autoverzekering. Let op: de aanvullende 

rechtsbijstandsverzekering bij een voer/vaartuigverzekering is doorgaans beperkt tot 

conflicten in het verkeer met het eigen voertuig of vaartuig. 

- Personen die conflicten willen verzekeren die te maken hebben met activiteiten als 

ondernemer of met een eigen kantoor of praktijk. En ook niet bij conflicten die te 

maken hebben met activiteiten waarmee geld wordt verdiend zonder loondienst 

verband. 

- Personen die niet in Nederland wonen. 

- Personen die dekking voor verkeersrechtsbijstand nodig hebben buiten Europa en de 

landen rond de middellandse zee. 

- Personen die dekking nodig hebben buiten de Europese Unie voor conflicten over de 

aanschaf, verkoop vervanging of onderhoud van de eigen auto, motor, bromfiets of 

boot. 

- Personen die juridische bijstand willen over de aanschaf of verkoop, onderhoud, 

reparatie of het verzekeren van een voertuig (auto, motor) of vaartuig met een 

nieuwwaarde hoger dan € 200.000. 

- Personen die juridische bijstand willen over geschillen over een tweedehands 

motorvoertuig dat niet is gekocht bij een officiële dealer of een Bovag-of FOCWA-

bedrijf, en met schriftelijke garantie. 

 

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

dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige 

particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet 

past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. 
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