MEEST GESTELDE VRAGEN

Wie vallen er onder de dekking?
Er kan gekozen worden voor een alleenstaande dekking of een gezinsdekking. Zowel u, uw
partner, als uw gezinsleden kunnen aanspraak maken op rechtshulp indien er gekozen is voor
gezinsdekking. Is gekozen voor een dekking voor een alleenstaande, dan kan alleen de
verzekeringnemer een beroep doen op de verzekering.

Wat wordt bedoeld met inlooprisico?
Dit betekent dat u geen beroep op deze verzekering kunt doen met betrekking tot een
gebeurtenis die binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering heeft
plaatsgevonden. Het inlooprisico is niet van toepassing indien u reeds een verzekering had
lopen, waarbij de ingangsdatum van de nieuwe verzekering aansluit op de einddatum van uw
vorige verzekering. Daarnaast kunt u uitsluitend een beroep doen als het juridisch conflict ook
bij uw vorige verzekeraar gedekt zou zijn.

Is het mogelijk om tussentijds de modules te wijzigen?
Ja, het is mogelijk om tussentijds modules bij te sluiten of van de polis te verwijderen. U dient dit
schriftelijk aan te geven. Voor de bijgevoegde modules geldt wel eerst de wachttijd van drie
maanden. Beëindiging van de gehele verzekering kan uiteraard alleen per hoofdvervaldatum met
inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden.

Door wie wordt de rechtsbijstand verleend?
De rechtsbijstand wordt in eerste instantie verleend door de juridische deskundigen van de
onafhankelijke stichting Klaverblad Rechtsbijstand Stichting. In bijzondere gevallen is het nodig om
een advocaat in te schakelen. Als dat het geval is mag u de advocaat na overleg met Klaverblad
zelf kiezen.

Hoe doe ik een beroep op mijn rechtsbijstandverzekering?
Wanneer u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering, kunt u een eerste melding
doen via het algemene meldingsformulier. Ook kunt u een brief sturen naa Klaverblad
Rechtsbijstand Stichting, postbus 3012, 2700 KV te Zoetermeer. Wij raden u aan alle relevante
correspondentie met uw verzoek mee te sturen.

Mag ik zelf een advocaat inschakelen?
Het is niet de bedoeling dat u zonder overleg met de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting
rechtshulp inschakelt.

Wat als ik het oneens ben met de behandeling van mijn geschil?
Het staat u vrij om uw zaak ter beoordeling voor te leggen aan een advocaat van uw keuze. U
dient dit bij de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting aan te geven

