
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden  

staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Verkeersrechtsbijstandsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Bouy Underwriting agency handelend onder Traksi, Vergunning AFM 12047815

Product:  Rechts bij stand Ver keer

Wat is niet ver ze kerd?
Als je het conflict te laat meldt. Ook verlenen wij geen 
rechtsbijstand als je onjuiste informatie verstrekt of 
zonder overleg met ons een advocaat inschakelt.

Let sel scha de
Letselschade is niet verzekerd. Wel zijn verzekerd de 
juridische kosten wanneer het tot een procedure voor 
een rechter komt.

Con flic ten over con trac ten
Juridische hulp bij contracten is niet verzekerd.

Zijn er dek kings be per kin gen? 
Het moet altijd gaan om een verkeerschade met  
je motorrijtuig.

Wat is ver ze kerd?
Jij, de bestuurder en de inzittende(n) van het verzekerde 
motorrijtuig zijn verzekerd voor juridische hulp bij het 
verhalen van materiële schade.

Keuze rechts hulp ver le ner
Als je conflict voor de rechter komt, mag je zelf een 
deskundig rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden 
speciale voorwaarden.

Scha de in het ver keer
Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het 
verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. 
Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan 
jouw auto.

Ju ri di sche bij stand let sel scha de
Wanneer je letsel hebt als gevolg van een ongeluk met 
je motorvoertuig en het komt tot een procedure voor de 
rechter dan krijgt je juridische hulp.

Geen eigen ri si co
Er is geen eigen risico van toepassing voor 
juridische hulp.

Waar ben ik ge dekt?
Je bent verzekerd bij ongelukken in de landen die 
vermeld zijn op de groene kaart.

Wat zijn mijn ver plich tin gen?
Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet 
je vragen eerlijk beantwoorden.  Meld voertuigschade 
zo spoedig mogelijk bij ons. Werk volledig mee bij de 
schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie 
zo snel mogelijk door.

Wan neer en hoe be taal ik?
Je moet je premie per maand betalen. Betalen kan alleen 
via een automatische incasso.

Wan neer be gint en ein digt
de dek king?
De verzekering begint en eindigt op de data die op de 
polis staan. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen 
we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn con tract op?
Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks 
opzeggen met een opzegtermijn van een maand door 
middel van een email.

Welk soort ver ze ke ring is dit?
Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van 112Legal (onderdeel van 112Schade B.V.) bij het verhalen van schade, na bijvoorbeeld een 
verkeersongeluk, aan het verzekerde motorrijtuig. 

Extra informatie
De bestuurder en passagiers zijn verzekerd en hoeven niet per se gezinsleden te zijn. Ook hoeft er niet eerst sprake te zijn van een conflict. Schade en 
een schuldige veroorzaker is voldoende.
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