Rechtsbijstandverzekering
Vanaf de invoering van de BBZ is een rechtsbijstandverzekering voor bestuurders een vast onderdeel van
de arbeidsovereenkomst, zodat u verzekerd bent van juridische bijstand in het geval van een arbeidsconflict
met de Stichting of met de Raad van Toezicht (een en ander is vastgelegd in artikel 11.3 van de Model
Arbeidsovereenkomst BBZ). Dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is, blijkt vele malen per jaar.
Daarom adviseren wij u om – ook als u geen arbeidsovereenkomst heeft conform de BBZ – de NVZDrechtsbijstandverzekering af te sluiten.
Sinds januari 2011 is een compleet vernieuwde rechtsbijstandverzekering gerealiseerd met sterk verbeterde
voorwaarden en tegen een substantieel lagere premie. Onderscheidende kenmerken zijn:


Een op maat gemaakte polis voor bestuurders in de zorg
De juristen bij DAS Rechtsbijstand zijn bekend met de juridische dimensie van de zorg en weten wat
een bestuurder in de zorg bezighoudt. Zo vallen bijvoorbeeld geschillen over bestuurlijke boetes,
opgelegd door IGZ, onder de dekking.



De mogelijkheid van vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen
Wilt u ondanks de expertise van de juristen van DAS bij de arbeidsgeschillen zelf een advocaat kiezen,
dan biedt de polis daarvoor dekking. De dekkingslimiet voor vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen
bedraagt EUR 30.000,- (eigen risico EUR 500,-). De vrije advocaatkeuze geldt overigens alleen voor de
verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor gezinsleden.



Kosten van ondersteuning door accountants en financieel specialisten zijn meeverzekerd
Indien u bij arbeidsgeschillen naast juridische bijstand behoefte heeft aan ondersteuning door
bijvoorbeeld een accountant of financieel specialist, dan zijn die kosten meeverzekerd (als onderdeel
van het totale kostenmaximum). Ook deze uitbreiding geldt alleen voor de verzekerde die lid is van de
NVZD, niet voor gezinsleden.



Uw particuliere rechtsbijstand is meeverzekerd
De polis biedt naast de dekking voor arbeidsconflicten als bestuurder van een zorginstelling, ook
dekking voor geschillen waarmee u als particulier in aanmerking kunt komen.



Premiestelling
De premie voor de NVZD-rechtsbijstandverzekering bedraagt inclusief de particuliere dekking
EUR 1.283,40. Dit is exclusief € 15,- kosten en 21% assurantiebelasting.





Verkeer


Schade en ongeval in het verkeer.



Aanschaf, reparatie en onderhoud van een motorvoertuig.

Arbeid


Ontslag en werkeloosheid.



Bedrijfsongeval en beroepsziekte.



Vrijwilligerswerk, maatschappelijke functies zonder inkomen.



Pensioen.



Sociale uitkering en overige arbeidszaken.
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Consument/wonen/Sociale Verzekeringen/Pensioen


Koop, verkoop of huur van een eigen woning



Verbouwing door een aannemer



Levering en/of installatie duurzame producten voor de eigen woning



Buren en overheid



Koop, verkoop, verhuur, verbouwing van eigen vakantiewoning (alleen Nederland)



Diensten van nutsbedrijven



Aanschaf en reparatie van duurzame consumptiegoederen



Internetaankopen



Overige consumentenzaken



Medische fouten



Vergoedingen en wachtlijsten



Personen- en familierecht



Erfrecht

Wie zijn er verzekerd
Onder de gezinsdekking vallen in ieder geval de verzekeringsnemer, diens echtgenoot/-note of partner
waarmee verzekeringnemer samenwoont, inwonende (ongehuwde) kinderen of uitwonende (ongehuwde)
kinderen die in Nederland een dagstudie volgen.

Particuliere rechtsbijstanddekking
Wellicht heeft u een particuliere rechtsbijstandverzekering afgesloten. Het afsluiten van de door de NVZD
aangeboden rechtsbijstandverzekering maakt een ‘eigen’ rechtsbijstandverzekering overbodig. Met
inachtneming van een opzegtermijn kunt u deze polis in de meeste gevallen tussentijds beëindigen. Bij
vragen kunt u contact opnemen met Aon Risk Solutions, telefoon 020 430 5630.

Samenwerking Aon Risk Solutions en NVZD
Voor de totstandkoming van de Juridische Helpdesk en de nieuwe rechtsbijstandverzekering is de NVZD
een partnership aangegaan met Aon Risk Solutions, afdeling Gezondheidszorg, Aon is een van de grotere
financiële dienstverleners ter wereld en actief in de gezondheidszorg.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Aon Risk Solutions, Stan Roodenburg RMiA,
Telefoon 020 430 5630, e-mail gezondheidszorg@aon.nl, www.aon.nl/gezondheidszorg
Voor het online regelen van de rechtsbijstandverzekering: www.nvzdverzekeringen.nl.

Aanmelden
Heeft u nog geen NVZD-rechtsbijstandverzekering?
Dan kunt u met het bijgevoegde aanvraagformulier een rechtsbijstandverzekering aanvragen.
U kunt dit ook online regelen via www.nvzdverzekeringen.nl
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