
Verschillenoverzicht 
Rechtsbijstandverzekering OP-ZP 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen voor de 
Rechtsbijstandverzekering. 

Dekkin

g 

Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichtin

g 

 
Particuliere 

dekking 

Ja Alleen bij branche 

Agrarisch 

 

 
Uitvoering 

rechtshulp 

Uitvoering door DAS. Uitvoering door 

SRK. 

 

 
Productvarianten Excellent/Excellent plus Geen 

 

 
Externe kosten Afhankelijk van de dekking 

maximale vergoeding voor 

externe kosten van € 

35.000,- of € 50.000,-. 

Maximum van € 

100.000,- per 

dekking, waarvan: • 

Voor geschillen met 

leveranciers of 

afnemers: € 

30.000,- • Voor 

Incassorechtsbijstan

d: € 10.000,- 

 

 
Franchise € 450,- / € 400,- voor 

dekkingen 

excellent/excellent plus. 

Gelijk aan het 

gekozen eigen 

risico. 

 

 
Verzekerden Alleen dekking voor 

verzekeringnemer en 

medeverzekerden. De 

verzekerde kan vervolgens 

aanspraak maken op 

rechtsbijstand t.b.v. 

werknemers of bestuurders 

of hun nagelaten 

betrekkingen. 

Ook 

pensioenfondsen, 

huisgenoten, 

meewerkende 

familieleden en 

bestuurder 

motorrijtuig (als 

motorrijtuigen 

rechtsbijstand is 

meeverzekerd). 

 

 
Dekking in geval 

van strafzaken 

Geen beperking zoals in ZP. Strafrecht is niet 

verzekerd bij zaken 

waarbij verzekerde 

 



Dekkin

g 

Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichtin

g 

strafvervolging kan 

voorkomen (boete, 

HALT, taakstraf). 

 
Dekkingsgebied 

Europa: 

Voor vordering uit 

onrechtmatige daad, 

strafzaak en geschillen uit 

sleep/reparatieovereenkomst

en van 

bedrijfsmotorrijtuigen. 

Voor 

verhaal/strafrecht. 

 

 
Nederland: Geschillen over onroerende 

zaken bij dekking Excellent 

plus. 

Voor tuchtrecht en 

overige geschillen. 

 

 
Benelux/Duitslan

d: 

Alle overige geschillen. Geen 

dekkingsgebied. 

 

 
Toepasselijk 

recht 

Recht van een land dat tot 

dekkingsgebied behoort. 

Uitzondering voor 

dekkingsgebied Nederland 

voor overige geschillen en 

dekking Excellent: er is 

dekking als Benelux/Duits 

recht van toepassing is. 

Recht van het land 

dat tot het 

dekkingsgebied 

behoort (anders 

geen dekking). 

 

 
Mediation Geen beperking. Beperkt tot 5 sessies 

van 2 uur. 

 

 
Kosten voor 

tenuitvoerlegging 

vonnis 

Geen beperking. Alleen voor zover 

redelijk en binnen 5 

jaar na vonnis. 

 

 
Onvermogende 

derde 

Alleen dekking bij branche 

agrarisch € 1.250,- per 

gebeurtenis. 

Dekking tot € 

1.500,- voor 

onvermogende 

derde. 

 

 
Borgsom Alleen dekking bij branche 

agrarisch dekking tot € 

25.000,-. 

Dekking tot € 

25.000,.  

 


