Agrarisch aanverwante bedrijven (13802)
Doelgroep: Bedrijven die gericht zijn op het leveren van diensten en goederen aan
agrarische bedrijven zoals het bewerken, vervoeren en/of verhandelen van
agrarische producten en bedrijven die zich richten op een combinatie van agrarischeen zorgfuncties. Voorbeelden van agrarisch verwante bedrijven zijn loonbedrijven,
veehandelsbedrijven, dierenklinieken voor grootvee, groothandels in agrarische
gewassen en zorgboerderijen.
Product is inhoudelijk gelijk aan de agrarische rechtsbijstandverzekering, met apart
tarief en aanpassing via clausules.

Agrarische Rechtsbijstandverzekering (13801)
Doelgroep: Bedrijven, gevestigd in Nederland, die gericht zijn op het voortbrengen
van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren,
met dien verstande dat maneges, kennels en dierenasiels niet als agrarische
bedrijven worden aangemerkt. Voorbeelden van agrarische bedrijven zijn
tuinbouwbedrijven, veehouderijen, melkveebedrijven.

DAS voor Motorrijtuigen (10101)
Doelgroep: Bezitters, woonachtig in Nederland, van een voor particulier gebruik
bestemd motorrijtuig. De schade ten gevolge van een aanrijding - materieel of
persoonlijk - kan enorm oplopen. Vaak heeft de tegenpartij na een aanrijding een
ander mening over wie er fout zat. Daarbij biedt deze verzekering hulp.

DAS voor Motorrijtuigen (10102)
Doelgroep: Bezitters, woonachtig in Nederland, van een voor zakelijk gebruik
bestemd motorrijtuig. De schade ten gevolge van een aanrijding - materieel of
persoonlijk - kan enorm oplopen. Vaak heeft de tegenpartij na een aanrijding een
ander mening over wie er fout zat. Daarbij biedt deze verzekering hulp.

Optimaal (13104)
Doelgroep: Primaire doelgroepen zijn zowel ZZP’ers als MKB’ers met hun bedrijf
gevestigd in Nederland. Bij MKB’ers gaat het om bedrijven tot ongeveer 30
werknemers. Zij kunnen of willen de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten
niet dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken met een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren met name overheidsinstellingen, financIële
instellingen, advocatenkantoren en juridische adviesbureau’s en bedrijven in de
sexbranche.

Particuliere rechtsbijstandverzekering Modulair
(12114)
Doelgroep: Alle particulieren in Nederland in alle leeftijdsgroepen, zowel
alleenstaand of samenwonend, die behoefte hebben aan het afdekken van hun
juridische risico's. De particulier uit deze doelgroep wil keuzes kunnen maken binnen
het (flexibele) product en maakt gebruik van de diensten van een assurantie adviseur
om tot de beste keuze voor zijn specifieke situatie te komen.

RechtsPartner (13204)
Doelgroep: Primaire doelgroepen zijn zowel ZZP’ers als MKB’ers met hun bedrijf
gevestigd in Nederland. Bij MKB’ers gaat het om bedrijven tot ongeveer 30
werknemers. Zij kunnen of willen de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten
niet dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken met een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren met name overheidsinstellingen, financiële
instellingen, advocatenkantoren en juridische adviesbureau’s en bedrijven in de
sexbranche.

VvE - Verenigingen van Eigenaars (13162)
Doelgroep: Verenigingen van Eigenaars (VvE) voor de collectieve juridische zaken,
waarmee de vereniging met betrekking tot het appartementengebouw te maken kan
krijgen. Met de verzekering heeft de VvE toegang tot betaalbare, vooraf te begroten,
juridische hulp als de risico’s zich voordoen. Denk aan juridische hulp bij conflicten
over verhaal van schade aan gemeenschappelijke eigendommen, rond een
verbouwing of onderhoud van de gemeenschappelijke onroerende zaak;
Niet tot de doelgroep behoren verenigingen van eigenaars van recreatie bungalows
op recreatieparken.

Zorgverleners (13701)
Doelgroep: De zorgverlener, die zelfstandig (niet in loondienst) en in hoofdzaak in
Nederland het beroep uitoefent, geregistreerd is in het BIG (beroepen in de
individuele gezondheidszorg) register en/of onder de werking van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz )valt. Tot de doelgroep rekenen we ook de
alternatieve genezer, die aangesloten is bij een brancheorganisatie en
dierenartsen. Zij kunnen of willen de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten
niet dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken met een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren aanbieders van cosmetische handelingen
(schoonheidssalons, pedicures) en aanbieders thuiszorg.

ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso
(13205)
Doelgroep: Een zelfstandige ondernemer, gevestigd in Nederland, die geen
personeel in dienst heeft, voornamelijk vanuit huis werkt dan wel slechts één eigen
bedrijfsruimte heeft en zich veelal beperkt tot het inbrengen van kennis en
vaardigheden op eigen vakgebied. Z ij kunnen of willen de hoge kosten bij eventuele
juridische conflicten niet dragen en willen dit (financiële) risico daarom afdekken met
een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoort de zzp’er die een detailhandel voert (w.o. ook een
webshop) of die meer dan 25% van zijn werkzaamheden uitbesteedt.

