
Dekking en premie vergelijking 2022

Anker Rechtsbijstand Motorrijtuigen 2020 versus Anker Rechtsbijstand Motorrijtuigen 2011

Anker Rechtsbijstand Anker Rechtsbijstand

Motorrijtuigen 2020 Motorrijtuigen 2011

Premie p/j*

Per personenauto/bestelauto < 3,500 KG € 51,06 € 51,06

Wie zijn de verzekerden?

Verzekeringnemer (de persoon die de verzekering afsluit) √ √

Passagiers √ √

Gemachtigde bestuurder √ √

Nabestaanden van de verzekerden √ √

Welke conflicten zijn verzekerd? (Juridische hulp bij)

• Schade of letsel na verkeersdeelname met uw motorrijtuig waarvoor       

iemand anders op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk is
√ √

• Strafrechtelijke vervolging na 'dood door schuld' of 'letsel door schuld' in 

verband met verkeersdeelname met uw motorrijtuig en er is geen sprake 

van een zwaarder misdrijf

√ X

• Overeenkomsten met een bedrijf over de aankoop, verkoop, het 

onderhoud, revisie of de reparatie van uw motorrijtuig
√ √

• Slepen of transporteren van uw motorrijtuig √ X

• Het verhalen van schade aan uw motorrijtuig wanneer er geen sprake is 

van verkeersdeelname, waarvoor iemand anders op grond van een 

onrechtmatige daad aansprakelijk is

√ √

• Inname van uw rijbewijs door de overheid of ongeldigverklaring van uw 

rijbewijs. De inname van uw rijbewijs of ongeldigverklaring mag geen 

betrekking hebben op een strafbaar feit

√ X

Eigen bijdrage

Bij onverplichte procesvertegenwoordiging* € 250 € 0

Dekkingsgebied

Verhalen van schade in het verkeer EUR + MZ EUR + MZ

Conflicten over het kopen, verkopen, onderhoud en repareren motorrijtuig EU EUR + MZ

Inname of ongeldigverklaring rijbewijs NL NVT

Kostenmaximum

Externe deskundigen € 15.000 € 15.000

Bij onverplichte procesvertegenwoordiging* € 7.500 € 15.000

Waarborgsom

Vrjlating van een verzekerde, -het motorrijtuig of opheffing beslag daarop € 65.000 € 25.000

Wachttermijn

Geen wachttermijn voor conflicten na ingangsdatum √ √

*Onverplichte procesvertegenwoordiging =  als het (bij een administratieve- of gerechtelijke 

procedure) niet wettelijk verplicht is om te worden bijgestaan door een advocaat (en onze eigen 

jurist u kan bijstaan) en u kiest toch voor een eigen externe deskundige.
NL = Nederland, EU = Europese Unie, EUR + MZ is Europa plus de niet-Europese landen aan 

de Middellandse Zee

Premie & Dekkingsoverzicht
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