
 

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct  

 

Onderneming: Heparo B.V. h.o.d.n. apc holland Vergunning 1204177 

Product: Rechtsbescherming (RB) 
 

 

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de verzekeringsovereenkomst staat 

uitgebreid omschreven waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De voorwaarden kunt u hier downloaden.  

 

Welk soort verzekering is dit? 

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw bedrijf.  

 

Extra informatie 
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over 

voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct en geldt deze verzekeringskaart niet. 

 

 

Wat is verzekerd? 

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict. 
 
Bedrijfsvoering  

U krijgt juridische hulp als u een conflict heeft als ondernemer met bijvoorbeeld leveranciers, klanten, 
medewerkers of de overheid.  
 

Incasso 
U krijgt juridische hulp als u oninbare vorderingen wilt incasseren. 
 

Verkeer 
U krijgt juridische hulp als u schade aan een motorrijtuig wilt verhalen op de veroorzaker of als u een 
conflict hebt met de garage, bijvoorbeeld over een aankoop, reparaties of onderhoud. 

 
Verzekerd bedrag 
De vergoeding van juridische bijstand en kosten is gedekt tot het bedrag dat op de polis staat.  

 
Particuliere dekking  
Indien u particuliere dekking heeft gekozen is er voor het huishouden van de ondernemer of DGA die op 

de polis genoemd is ook dekking voor de rubrieken: Werk, Inkomen & Opleiding, Gezin & Gezondheid, 
Consument & Wonen, Overheid & Financiën en Schade & Verkeer.  
 

  

 

Wat is niet verzekerd? 
U bent niet verzekerd als het conflict al bestond toen u de verzekering afsloot. Ook opzet,  
bodemverontreiniging, geschillen over vermogensbeheer, intellectueel eigendom of tussen vennoten 

onderling zijn uitgesloten. 
 
Hoedanigheid 

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of 
bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. 
 

Aansprakelijkheidsschade 
Onrechtmatige daad waarvoor u aangesproken wordt (AVB-claims) 
 

Aanneemovereenkomsten  
Aanneemovereenkomsten waarbij niets op papier staat.  

  

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
Eigen risico en wachttijd 
Voor deze verzekering geldt een eigen risico als u in overleg met ons een externe hulpverlener kiest.  

Er is bij aangaan van de verzekering een wachttijd van toepassing als u hiervoor geen andere 
rechtsbijstandverzekering had.  
 

Maximumvergoeding en drempel 
Er zit een maximum aan de vergoeding van de kosten die een door u gekozen advocaat maakt voor uw 
juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan het drempelbedrag gaat. Dit 

bedrag staat op de polis onder franchise. 
 
Keuze rechtshulpverlener 

https://www.apcholland.nl/downloads.html


U mag zelf een rechtshulpverlener kiezen, maar dit moet u eerst met ons overleggen.   

 

Waar ben ik gedekt? 

Voor sommige strafzaken en het verhalen van schade bent u verzekerd in heel Europa.  
Voor overige conflicten bent u verzekerd in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg. Wel dient een 
Nederlandse rechter bevoegd te zijn om over het geschil te oordelen.  

  

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld uw conflict zo snel 

mogelijk. Lees de polis, voorwaarden en clausules goed door. Geef veranderingen in uw situatie zo snel 
mogelijk aan ons door. 

  

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt of in termijnen. U betaalt hiervoor 

administratiekosten. Betalen kan direct aan apc holland of via uw intermediair. Dit kan per (digitale) nota 
of via een automatische incasso (bij maandbetaling verplicht). 

  

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op de polis staat en de tijd die in de voorwaarden staat. De 
verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd loopt de overeenkomst telkens 

voor een jaar door.  

  

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

De opzegging dient minimaal 2 maanden voor de jaarlijkse contractsvervaldatum te zijn gedaan. Anders 
is de polis met dezelfde termijn van 12 maanden verlengd. Opzeggen kan ook na een eventuele schade. 
Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail. 

 


