RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN
WAT ZIJN DE PRESTATIES ?
Wij zullen :
1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen;
2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke regeling, of bij buiten-gerechtelijke
of administratieve procedure;
3) de verzekerde vragen naar zijn keuze van advocaat, wanneer zich een belangenconflict
voordoet, of wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of wettelijk geregelde
administratieve procedure.
Bij een verzekerd schadegeval nemen wij ten laste :
1) de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise, wanneer de expert door of
op vraag van een verzekerde werd aangesteld;
2) de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;
3) de procedure- en gerechtskosten voor zover het niet om expertisekosten gaat;
4) de kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel;
5) de kosten en erelonen van de advocaat met betrekking tot de opdracht hem gegeven in het
kader van deze waarborg.
Wij zullen slechts de kosten en erelonen op ons nemen die voortvloeien uit de tussenkomst van
één advocaat of expert. Telkens wanneer een advocaat of expert wordt opgevolgd, is onze
tussenkomst beperkt tot 90 % van de kosten en erelonen van de opvolgende advocaat of expert.
Deze beperkingen gelden niet wanneer buiten de wil van de verzekerde om, de tussenkomst van
een andere advocaat of expert noodzakelijk blijkt. Wanneer de verzekerde een advocaat kiest
die niet behoort tot een balie van het land van de procedure beperken wij onze tussenkomst tot
de normale kosten en erelonen toepasselijk in het land waar de zaak behandeld wordt. Wij zijn
in de mate van onze tussenkomst gesubrogeerd in de rechten van onze verzekerde. De door ons
voorgeschoten kosten en de rechtsplegingvergoeding worden, wanneer zij op een derde
verhaald konden worden, aan ons terugbetaald.
VERZEKERDEN
1) de verzekeringsnemer en alle personen die met hem op het in de bijzondere voorwaarden
vermelde adres in gezinsverband samenwonen ;
2) de kinderen van de verzekeringsnemer die om studie- of gezondheidsredenen op een ander
adres verblijven.

WANNEER IS DE WAARBORG VAN TOEPASSING ?
De waarborg is enkel verworven voor de schadegevallen die zich voordoen in het privé-leven van
de verzekerde evenals in zijn hoedanigheid van werkgever van huispersoneel. Er wordt
bovendien dekking verleend voor schadegevallen naar aanleiding van beroepsverplaatsingen en
bij dienstprestaties, al dan niet bezoldigd, van verzekerde schoolgaande kinderen tijdens hun
vakantie of vrije uren.
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WANNEER IS EEN SCHADEGEVAL GEWAARBORGD ?
De waarborg is verworven voor schadegevallen die zich voordoen terwijl de polis van kracht is
en die ontstaan na de aanvang van de polis, zelfs indien ze na het einde van de overeenkomst
worden ingediend. Een conflictsituatie, die aanleiding geeft tot de toepassing van meerdere
waarborgen, maar die ontstond voor de aanvang van de polis, kan nooit een gedekt schadegeval
opleveren.

WAT IS GEWAARBORGD ? WAARBORGGRENS
In de formule “ Privé-leven” kunnen de verzekerden genieten van volgende limitatief
opgesomde waarborgen :
Strafrechtelijke verdediging
(waarborggrens 37.184,03 EUR )
bij vervolging wegens inbreuk op de wetten, besluiten, decreten en reglementen ingevolge
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of onvrijwillige daad. Wij belasten ons in
voorkomend geval eveneens met het indienen van een verzoek tot gratie wanneer de
verzekerde veroordeeld werd tot een vrijheidberovende straf.
Burgerlijk verhaal
(waarborggrens 37.184,03 EUR )
met het oog op het bekomen van vergoeding van een derde, op grond van diens
extracontractuele aansprakelijkheid voor :
1) schade geleden bij een verkeersongeval als voetganger, passagier of fietser in het privé
leven;
2) schade opgelopen door de verzekerde, inbegrepen de materiële schade aan de privéwoning, haar inhoud en aanpalende tuin door de verzekeringsnemer bewoond op het in
bijzondere voorwaarden vermelde adres.
Sportbeoefening
(waarborggrens 37.184,03 EUR )
strafrechtelijke verdediging en administratieve en juridische bijstand bij inbreuken, betwistingen
en vorderingen naar aanleiding van :
1) het beoefenen als liefhebber van sporten, buiten elke competitie met uitsluiting van jacht,
bergbeklimmen, varen met snelboot, motorrijwielsporten en vliegsporten;
2) het paardrijden
3) het varen met boten van maximum 200 kg of 5 DinPK.
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Borgstelling
(waarborggrens 6.197,34 EUR )
wij nemen ten laste de borgstelling die geëist wordt door de overheid met het oog op de
vrijlating van de verzekerde naar aanleiding van een gewaarborgd verkeersongeval. De
terugbetaling van de borgsom of andere kosten betaald door of ten laste van ons komen toe aan
ons. De verzekerde staat al zijn rechten desbetreffende af aan ons.
De verzekerde zal alle formaliteiten vervullen met het oog op de terugbetaling van de borgsom
aan ons. De kosten vereist voor de borgstelling of voor de terugbetaling ervan door de overheid
worden door ons ten laste genomen. Indien de overheid de borgsom niet of slechts gedeeltelijk
vrijgeeft, zal de verzekerde ons integraal schadeloosstellen.
Reis- en verblijfkosten
(waarborggrens 1.239,47 EUR )
wij nemen ook de normale reis- en verblijfkosten van de verzekerde ten laste wanneer zijn
persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank in het kader van een gewaarborgd
schadegeval vereist is.

Insolventie
(waarborggrens 6.197,34 EUR )
indien een verzekerd verkeersongeval wordt veroorzaakt door een geïdentificeerde derde van
wie het onvermogen werd vastgesteld, betalen wij de vergoeding die normalerwijze door die
derde had dienen betaald te worden, overeenkomstig de definitieve gerechtelijke uitspraak.
Deze waarborg is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de
bestuurder van het verzekerd voertuig ligt. Wij dienen een onvermogende tegenpartij niet
langer dan 5 jaar na het vonnis te vervolgen. Wij zijn evenmin verplicht een vonnis te laten
uitvoeren in een land waar de waarborg niet geldt.
DREMPEL
De waarborg “burgerlijk verhaal” is niet verworven wanneer de waarde van het geschil in
hoofdsom minder dan 123,95 EUR bedraagt, gekoppeld aan de consumptie-index van december
1983 ( 119,64);
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NOOIT GEWAARBORGD
1) de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de verzekerde zou
kunnen veroordeeld worden;
2) penale en administratieve boetes, alle sancties en transacties met het Openbaar Ministerie
3) een procedure voor het Hof van Cassatie en voor elk internationaal rechtscollege
(Gerechtshof van de Europese Unie, Hof voor de Rechten van de Mens, Benelux
Gerechtshof) indien de waarde van de betwisting minder dan 1.240 EUR bedraagt;
4) schadegevallen die ontstaan naar aanleiding van oorlog en bij oproer, collectieve
arbeidsconflicten, politieke of burgerlijke onlusten waaraan de verzekerde zelf deelnam;
5) schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van
kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door niet-medische
stralingsbelasting;
6) schadegevallen opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde;
7) schadegevallen ontstaan door deelname aan vechtpartijen;
8) schadegevallen waarbij de verzekerde zich bevond in staat van dronkenschap of in een
gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan
alcoholische dranken;
9) het verweer op de vordering lastens een verzekerde;
10) schadegevallen waarbij een verzekerde de hoedanigheid heeft van eigenaar, passagier,
bestuurder of houder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de wetgeving inzake
verplichte verzekering;
11) betwistingen betreffende de toepassing van dit contract;
12) alle betwistingen van contractuele aard, tenzij de vorderingen van de schade ook mogelijk
zou zijn bij afwezigheid van een contract;
13) betwistingen met betrekking tot medische verzorging en lichaamsverzorging;
14) betwistingen inzake verrichtingen, verduisteringen en ontvreemdingen van financiële aard;
15) kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe hij zich verbonden heeft voor
aangifte van het schadegeval of zonder ons akkoord, tenzij zij betrekking hebben op
bewarende of spoedeisende maatregelen.
WAAR IS HET CONTRACT TOEPASSELIJK ?
De rechtsbijstand strekt zich uit tot alle landen van Europa, inbegrepen het Europese gedeelte
van Turkije. Voor de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee is de
rechtsbijstand verworven, doch onze tussenkomst is beperkt tot 6.197,34 EUR .
De dekkingen borgstelling, reis– en verblijfskosten en insolventie zijn beperkt tot de landen van
Europa, inbegrepen het Europese gedeelte van Turkije.
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VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BIJ SCHADEGEVAL
De verzekerde moet ons zo spoedig mogelijk in kennis stellen van elk schadegeval, de nuttige
inlichtingen en de juiste omstandigheden. Tevens zal hij alle nuttige documenten zoals
schadebewijzen, oproepingen, dagvaardingen en procedurestukken zo spoedig mogelijk aan ons
bezorgen. Indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel
ontstaat voor ons, kunnen wij aanspraak maken op een vermindering van onze prestatie tot
beloop van het door ons geleden nadeel. Wij kunnen dekking weigeren, indien de verzekerde
zijn verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.
VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT EN EXPERT
De verzekerde heeft vrije keuze van advocaat en expert.
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure is de
verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van ieder andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Wij zullen ons de contacten met de
advocaat of de in de voorgaande alinea vermelde persoon niet voorbehouden. De verzekerde of
de advocaat zal ons stipt op de hoogte houden van alle initiatieven genomen ingevolge de
contacten die rechtstreeks tussen hen plaatshadden.
Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze vrij
kiezen mits de gekozen deskundige de nodige kwalificaties heeft om de belangen van de
verzekerde te behartigen.
GESCHILLENREGELING
Telkens er zich een belangenconflict met ons voordoet, is de verzekerde vrij in de keuze van een
advocaat of, zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties
heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, om zijn belangen te verdedigen.
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OBJECTIVITEITSCLAUSULE
De verzekerde heeft het recht om een advocaat van zijn keuze te raadplegen, onverminderd de
mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, bij een meningsverschil met ons over de
gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door
ons van ons standpunt of onze weigering om de stelling van de verzekerde te volgen.
1) zo de advocaat ons standpunt bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van
de kosten en erelonen van deze raadpleging.
2) indien tegen het advies in van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure
begint en een beter resultaat bereikt dan hetgeen hij zou hebben bereikt indien hij ons
standpunt had gevolgd, zijn wij, die de stelling van de verzekerde niet hebben willen volgen,
gehouden waarborg te verlenen en de kosten en erelonen van de raadpleging terug te
betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. Indien de verzekerde na
negatief advies van de advocaat de procedure doordrijft, dient hij ons hiervan in kennis te
stellen.
3) indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, zijn wij,
onafhankelijk van de afloop van de procedure, ertoe gehouden onze waarborg te verlenen
met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.
BIJKOMENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Schadegeval:
Het feit dat één of meerdere verzekerden, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of
omstandigheid, beroep kunnen doen op de dienstverlening en/of financiële tussenkomst van
ons, en dit voor één of meerdere waarborgen.. Het schadegeval ontstaat op het ogenblik dat de
verzekerde objectief weet of behoort te weten dat hij zich in een conflictsituatie bevindt, waarbij
hij als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden. Er wordt geen dekking
verleend indien wij kunnen aantonen dat de verzekeringnemer of een verzekerde, voor het
afsluiten van de polis, kennis had of redelijkerwijs had moeten hebben van bovengenoemde
conflictsituatie.
Waarborggrens:
De maximale financiële tussenkomst door ons verleend per schadegeval, ongeacht het aantal
verzekerden. Indien meerdere verzekerden aanspraak maken op tussenkomst wordt bij
ontoereikendheid van de waarborg voorrang gegeven aan de verzekeringnemer, vervolgens in
gelijke mate aan zijn gezinsleden, pas dan aan de overige verzekerden.

Blz 6 van 6

inlasblad rechtsbijstand bag 2007

