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Univé Rechtsbijstandverzekering

Juridische 
hulp bij  
vragen en 
conflicten
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In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met 
juridischeconflicten.Ditzijnconflictendietemakenhebbenmet
wettenenregels.Denkhierbijaansituatiesalseenreorganisatie
op uw werk, een aanrijding in het verkeer, een aannemer die 
slechtwerkheeftgeleverd,problemenmetdetelefonieaanbieder
ofonjuistefacturen.Allemaalzakenwaarbijuzelfvaakniet
preciesweetwatuwrechtenzijn.

Voordezeenanderejuridischeproblemenen
conflictenishetprettigomeenrechtsbijstand
verzekeringbijUnivétehebben.Univéheeftde
hulpenondersteuningvanderechtsbijstand
verzekeringuitbesteedaanhetonafhankelijke
UnivéRechtshulp.

We geven u graag advies 
Somsheeftualleeneenjuridischevraag.
Ofuheeftalleenadviesnodig.Hetisdan
prettigomkostelooseenjuristtekunnenbellen
ofmailen.Ukunttelefonischofviaonzeweb
site univerechtshulp.nl contact opnemen met 
UnivéRechtshulp.DejuristenvanUnivéRechts
hulp helpen u graag verder! 

Ervaren juristen bij Univé Rechtshulp 
Wevindenhetergbelangrijkdatonzeklanten
goedgeholpenworden.Jaarlijksbehandelen
dejuristenvanUnivéRechtshulpruim30.000
zakenopallerleirechtsgebieden.Zijstreven
daarbijnaardebesteoplossingvooruw

probleemofconflict.Omdatwewillenlerenvan
deervaringvanonzeklanten,wordtnaafloop
vanonzerechtshulpaltijdgevraagdomuw
meningenomeenrapportcijfer.Momenteel
beoordelenonzeklantendejuridische
dienstverleningvanUnivéRechtshulpmeteen
ruime 8!

Wel of geen rechtsbijstandverzekering? 
Ishetnuttigomeenrechtsbijstandverzekering
aftesluiten?Dekansopeenconflictismoei
lijkinteschatten.Maarkrijgtueenkeereen
conflict,danbentumeteenrechtsbijstand
verzekeringalsnelgoedkoperuitdanwanneer
uzelfeendeskundigemoetinschakelen.Ver
derzijnersituatiesdiedekansopeenconflict
vergroten.Bijvoorbeeldalsueengezinheeft,
vanbaanwisselt,verhuistofregelmatigonder
wegbent.Dankanhet(extra)zinvolzijnomeen
rechtsbijstandverzekeringaftesluiten.

Sta juridisch sterk  
met de Univé Rechts
bijstandverzekering
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Stel uw dekkingen zelf samen
DeUnivérechtsbijstandverzekeringisopgebouwduitverschillendedekkingen.
Ukuntzelfdedekkingenkiezendiehetbestbijuwsituatiepassen.Naast
debasisdekkingenverkeer&voertuigenenconsument&wonenkiezende
meesteverzekerdenookvoordedekkingwerk&inkomen.Hiermeeworden
debelangrijkstejuridischeconflictengedekt,namelijk:verkeerszaken,
consumentenaankopen,arbeidsconflictenenwoning/woonomgeving.

Verkeer & voertuigen

Ubentverzekerdvoorjuridischehulpbijhetverha
lenvan(letsel)schadeinhetverkeer.Ofunurijdt,
loopt,fietstofvaart.Ookzijnconflictenoverhet
(ver)kopen,reparerenofleasenvanuwmotorvoer
tuig,bootoffietsmeeverzekerd.Alsudezedekking
kiest, dan heeft u geen losse rechtshulpdekking 
meernodigbijbijvoorbeelduwautoverzekering.

Consument & wonen

Ubentverzekerdvoorjuridischehulpbijpro
blemenoverovereenkomsten,aankopenofhet
verhalen van letselschade door een medische fout 
ofeenmishandeling.Enconflictendietemaken
hebbenmetbouwen,wonenofuwwoonomge
ving.Ookkuntu,preventief,bijaankoopvaneen
woninguwkoopcontractlatentoetsen.Ofuw
huurcontract,alsueenhuisgaathuren.

Basisdekkingen
Ukiestaltijdeersteenbasisdekking:verkeer&
voertuigenen/ofconsument&wonen.

Kies beide basis
dekkingen en ontvang 
15% korting op de 
 basisdekking verkeer 
& voertuigen.
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Extra onroerende zaken

Bezitunaastuweigenwoning
nog andere woningen of on
roerendezaken?Dankuntu
voordezedekkingkiezen.We
helpenbijvoorbeeldmetcon
flictendietemakenhebben
meteenwoninginhetbuiten
land of met verhuur van een 
woning.Dezedekkingisalleen
aftesluitenincombinatiemet
debasisdekkingconsument&
wonen.

Werk & inkomen

Onzeervarenjuristenstaan
vooruklaarbijeenconflict
metuwwerkgever.Ukunt
ookhulpverwachtenbijeen
probleemmeteensociale
voorzieningofuitkering,een
toeslagofuwpensioen.Bent
u met pensioen, lees dan nog 
evenhetpaneloppagina5.

Belasting & vermogen

Wijhelpenumetconflictendie
temakenhebbenmetbelas
tingzakenofeffecten(aande
len,optiesenobligaties).Ook
mediationbijechtscheiding
valtonderdezedekking.
Letop:voorechtscheidings
mediation geldt een wachttijd 
van3jaar.

Aanvullende dekkingen
Daarnakuntuderechtsbijstandverzekeringuitbreidenmetdedekkingen:werk&
inkomen,belasting&vermogenen/ofextraonroerendezaken.

Bereken uw premie
op unive.nl/rechts

bijstandverzekering
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Direct  
verzekerd 
voor 
conflicten

Gezinssamenstelling
Metdezeverzekeringbentuverzekerdals
particulier.Bijdeaanvraaggeeftuaan 
hoeuwhuishoudenissamengesteld: 
een persoonshuishouden, samenwonend of 
(eenouder)gezin.Bijeengezinsverzekering
zijnnaastuzelfookuwpartnerengezinsleden
verzekerd.Ookuwkinderendievoorstudie
ergens anders wonen of uw partner of kinderen 
dieineenverpleeginstellingverblijvenzijn
standaardmeeverzekerd.

Met pensioen?
Bentu(enuweventuelepartner)metpen
sioen?Daniseendeelvandeaanvullende
dekkingwerk&inkomennogsteedsnuttig
vooru.Denkaanconflictenoveruwpensioen
ofAOW,onbetaaldvrijwilligerswerk,conflicten
overWMO,dewetlangdurigezorg(WLZ)ofde
AWBZ.Dedekkingoverconflictendieukunt
krijgen met een werkgever is waarschijnlijk niet 
meernodig.Ukuntdatuitsluitenenkrijgtdan
kortingopuwpremie.

Vrije keuze van rechtshulpverlener
Somskanerbijeenconflictsprakezijnvaneen
procedure.Umagdanzelfeenrechtshulpver
lenerkiezen.Dathoeftniet.Ukuntvooruw
procedureeenjuristvanUnivéRechtshulp
inschakelen.Danbetalenwijallekosten.Kiest
uzelfeenexternedeskundige?Danbetalen
wijtoteenmaximum.Ukiestditmaximum
alsudeverzekeringafsluit:€3.500,€ 6.000of
€ 10.000.Insommigegevallenvergoedenwijtot
€50.000.Uleesthiermeeroveroppagina6.

Direct verzekerd
MethetafsluitenvandeUnivérechtsbijstand
verzekeringbentudirectverzekerdvoorcon
flictendieontstaannadeingangsdatumvande
verzekering.

Minimaal belang
UbentmetdeUnivérechtsbijstandverzekering
nietverzekerdvooreenschadekleinerdan
€ 100.Ditnoemenwe:minimaalbelang.Ukunt
dannogweljuridischadvieskrijgen.Maaronze
juristengaannietaandeslagmetuwconflict.

Niet verzekerd
Nietalleconflictenvallenonderdedekkingvan
derechtsbijstandverzekering.Bestaandecon
flicten,ofconflictendieubijhetafsluitenvan
deverzekeringkuntvoorzien,zijnnietverze
kerd.Ookbentumetderechtsbijstandverze
keringnietverzekerdvoorzakelijkeactiviteiten.
Verder verlenen we geen juridische hulp en 
vergoedenwekostenalsuzonderoverlegeen
externedeskundigeinschakelt.Leesvooreen
volledigeoverzichtvandeuitsluitingendevoor
waarden op unive.nl/voorwaarden.
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Een melding. En dan?
Heeftueenconflictofeenjuridischevraag?
Neemdancontactopmethetjuridischad
viescentrumvanUnivéRechtshulp.Datkan
 telefonisch, per mail of via univerechtshulp.nl 
(ziepagina7).
Onzejuristkijktofhijadvieskangevenenofuw
conflictonderdedekkingvalt.Daarnazorgen
we in overleg met u dat het dossier compleet 
wordt.

De start van de behandeling 
DejuristvanUnivéRechtshulpneemtuw
conflictinbehandeling.Wijnemencontact 
met u op over hoe wij u kunnen helpen en  
watuwmogelijkhedenenkansenzijn.Letop:u
magnieteerstzelfeenadvocaatofbelangenbe
hartigerinschakelen.

Wie behandelt?
Erzijnverschillendemanierenomjuridische
conflictenoptelossen.UnivéRechtshulp
behandeltinprincipeverzekerdejuridische
conflictenzelf.Dekostenwordenvolledigdoor
UnivéRechtshulpbetaaldenerisgeeneigen
risico.Somsmoetergeprocedeerdworden,
bijvoorbeeldvooreenrechter,maariseen
advocaatvolgensdewetnietverplicht.Dan
magukiezenofdejuristvanUnivéRechtshulp
ubijstaatofdatuzelfeenexternedeskundige,
zoalseenadvocaat,regelt.

AlsUnivéRechtshulpubijstaatindezepro
cedures,danwordendekostenonbeperkt
vergoed.Alsuzelfeenexternedeskundige
regelt,dangeldtereeneigenrisicovan€250
enzijndekostendiewijvergoedenafhankelijk
vandedekkingdieuhiervoorheeftgekozen:
€ 3.500,€6.000of€10.000.

Tenslottezijnerookprocedureswaarbijeen
advocaatwélwettelijkverplichtis.Umagdan
zelfeenadvocaatkiezen.Ergeldtdaneen
vergoedingvanmaximaal€50.000engeen
eigenrisico.

Hoe lang duurt het?
Hoelangdeafhandelingvanuwzaakduurt, 
isergverschillend.Dithangtafvanhetsoort
zaakendeinformatiediebeschikbaaris.

De kracht van Univé Rechtshulp
VoorhulpbijeenjuridischconflictneemtucontactopmetUnivéRechtshulp.
Hoegaatdatinz’nwerk?

Juridisch advies en  
Rechtshulp on demand
Nietalleconflictenvallenonderde
dekkingvandeverzekering.Bij
voorbeeldomdathetconflictalliep
voordatuuwverzekeringafsloot.
Of omdat u niet de juiste dekking 
heeft.Tochproberenonzejuristen
altijd met u mee te denken en u op 
wegtehelpen.Wegevenadvies
of we kijken samen met u naar de 
mogelijkhedenvanonzedienst
Rechtshulpondemand.Uwconflict
kandanwordenbehandelddoor
eenjuristtegenbetaling.Beldus
gerust!



http://univerechtshulp.nl
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10% Pakketkorting
Wanneerumeerderesoortenverzekeringen
afsluitbijUnivé,krijgtutot10%kortingopuw
totalepremie.Leesermeeroveropunive.nl/
pakketkorting.

Voordelen
Methetjuridischadviesendeondersteuning
vanUnivéRechtshulpstaatusterkbijjuridische
conflicten.Verderheeftudevolgendevoor
delen:
• Voordelige premie
• Ukiestzelfdedekkingdiehetbestbijupast
• Ukuntaltijdbellenmethetjuridischadvies

centrumvanUnivéRechtshulpvooradvies
• Deskundigejuridischehulpdoordejuristen

vanUnivéRechtshulp
• Klantenbeoordelendedienstverleningvan

UnivéRechtshulpmetruimeen8.

Daar plukt ú 
de vruchten 
van

Advies nodig of een  
conflict melden?
Neemcontactopmethet 
juridisch adviescentrum van  
UnivéRechtshulp:

0592382501
univerechtshulp.nl
rechtshulp@unive.nl

'



Ineentijdwaarinveelverandert,biedtCoöperatieUnivédezekerheidvanelkaar
helpen.Wezijndichtbijdooronzeruimhonderdwinkelsenonlineviaonder
anderedeUnivéApp.Alsinds1794helpenwerisico'stevoorkomen,schadete
beperkenenalleenteverzekerenwatechtnodigis.Vanuitdiedoeleninvesteren
weookinlokale,maatschappelijkeensportieveinitiatieven.WijzijnUnivé,wijzijn
vanonzeledenenwijzijnvanelkaarhelpen.Daarpluktúdevruchtenvan.
Lees er meer over op unive.nl.

De zekerheid 
van elkaar 
helpen

Dezebrochuregeefteenglobaleindruk.Erkunnengeenrechtenaanwordenontleend.Wiltuprecieswetenwelke
schadesUnivéverzekertenopwelkevergoedingenukuntrekenen?Leesdandepolisvoorwaarden.

Contact
Univé

Postbus15

9400AAAssen

unive.nl 

Klantenservice

0592349350

unive.nl/klantenservice


