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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering rechtsbijstand “Safety All In Life” beoogt uw belangen op juridisch vlak te vrijwaren voor schadegevallen in het kader van uw privéleven,
volgens het principe dat u verzekerd bent in alle rechtstakken, voor zover een uitsluiting of een beperking dit niet uitdrukkelijk belet. Dit houdt in dat
wij alle middelen aanwenden om in uw voordeel een minnelijke, gerechtelijke of administratieve oplossing te vinden, en wij de kosten en honoraria voor
advocaten, technisch advies en experten ten laste nemen, alsook de kosten voor gerechtelijke procedure, m.i.v. de rechtsplegingsvergoeding.

verzekerden
zijn verzekerd: uzelf, uw samenwonende
echtgen(o)ot(e) of de persoon met wie u
samenwoont, voor zover u uw hoofdverblijf in
België heeft, evenals elke andere persoon die bij u
inwoont (ook als zij tijdelijk elders verblijven om
gezondheidsredenen, wegens studie of werk),
waarborgen
Deze verzekering omvat onder meer:
uw burgerlijk verhaal, d.w.z. uw vorderingen
gegrond op een burgerrechtelijke contractuele of
buitencontractuele aansprakelijkheid,
uw burgerlijke verdediging bij vorderingen tegen u
gegrond op uw burgerrechtelijke contractuele of
buitencontractuele aansprakelijkheid,
uw strafrechtelijke verdediging,
het consumentenrecht,
het sociaal recht,
het personen- en familierecht (inclusief de procedure
voor echtscheiding),
het erf-, schenkings- en testamentrecht,
het fiscaal recht,
het administratief recht,
het zakelijk recht van de eigendom, de medeeigendom, het vruchtgebruik, de erfpacht, recht
van opstal, de erfdienstbaarheden (recht van
mede-eigendom, het licht en uitzicht, de hypotheek,
het privilege, de inpandgeving, het pand en de
burenhinder).
het onvermogen van derden, d.w.z. de vergoeding
van de schade die een rechtbank u heeft toegekend
maar waarbij de naar behoren geïdentificeerde
buitencontractueel aansprakelijke derde
onvermogend is,

Wat is niet verzekerd ?
kosten en erelonen m.b.t. opdrachten die gegeven
werden voor de aangifte van het schadegeval of
zonder overleg met ons, tenzij blijkt dat zij dringend
noodzakelijk waren,
boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar
ministerie evenals de bedragen in hoofdsom en
bijkomende bedragen waartoe u zou veroordeeld
worden, m.i.v. de bijdragen tot de speciaal bij wet
opgerichte fondsen,
geschillen tussen (ex)-echtgenoten inzake het
onderhoud, de opvoeding, het recht op het
hoofdzakelijke verblijf en het secundair verblijf of het
recht op persoonlijk contact met de kinderen, op
onderhoudsbijdragen en op de vereffening van het
huwelijksvermogensstelsel,
uw beroepsactiviteit als zelfstandige (behalve voor
schadegevallen i.v.m. de sociale zekerheidswetgeving),
uw verdediging tegen vorderingen tot
schadeloosstelling wanneer u de dekking kan
inroepen van een verzekeraar burgerlijke
aansprakelijkheid privéleven,
geschillen in verband met deze verzekering,
uw verdediging wegens misdaden of
gecorrectionaliseerde misdaden,
de verdediging van belangen van derden of van
belangen aan u overgedragen door afstand van
betwiste rechten of conventionele subrogatie,
schadegevallen in verband met het
vennootschapsrecht,
schadegevallen in verband met intellectuele rechten
de waarborg onvermogen van derden en
geldvoorschot i.g.v. een opzettelijke daad van de
aansprakelijke derde, dus onder meer bij (poging tot)
diefstal, afpersing of fraude, inbraak, agressie, geweld,
vandalisme en misbruik van vertrouwen,
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Wat is verzekerd ?

Wat is verzekerd ? (vervolg)
waarborgen (vervolg)
het voorschieten van een strafrechtelijke borg
indien die, n.a.v. een gedekt schadegeval waarvoor
u kan genieten van de waarborg strafrechtelijke
verdediging, in het buitenland geëist wordt voor uw
invrijheidsstelling of om u in vrijheid te houden,
het geldvoorschot, d.w.z. dat wij het bedrag waarop u
recht heeft als vergoeding van uw schade veroorzaakt
door een behoorlijk geïdentificeerde derde van
wie de burgerrechtelijke buitencontractuele
aansprakelijkheid of de wettelijke vergoedingsplicht
onbetwistbaar vaststaat, voorschieten.

Wat is niet verzekerd ? (vervolg)
collectieve acties die uitgaan van een groep van
minstens 10 personen,
schadegevallen i.v.m.:
o het gebruik van een luchtvaartuig, een motorboot
van meer dan 10 DIN-PK, een zeilboot van meer
dan 300 kg,
o het gebruik van een motorvoertuig waarvoor
een verplichte BA verzekering moet worden
afgesloten,
o uw opzettelijke feiten of zware fouten die in de
verzekeringsovereenkomst expliciet en limitatief
zijn beschreven,
o het onroerende goed dat niet uw hoofdverblijf
of, voor andere bewoonbare gebouwen die u
toebehoren, die niet vermeld zijn in de bijzondere
voorwaarden (schadegevallen i. v.m. het bouwen,
verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren
en slopen waarbij de tussenkomst van een
architect en/of de toestemming van een bevoegde
autoriteit wettelijk vereist is, zijn nooit verzekerd),
procedures voor internationale of supranationale
gerechtshoven.

Zijn er beperkingen in de dekking?
de waarborg geldt pas in zover het litigieus bedrag in hoofdsom, indien waardeerbaar in geld, meer bedraagt dan 200 €,
het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 100.000 €, ongeacht het aantal betrokken verzekerden. Dit bedrag
wordt teruggebracht tot:
-

25.000 € voor het burgerlijk verhaal, de burgerlijke verdediging inzake contractuele aansprakelijkheid, het
consumentenrecht, het zakelijk recht en het geldvoorschot,

-

15.000 € voor het sociaal recht, de strafrechtelijke borg, het erf-, schenkings- en testamentrecht, het fiscaal recht, het
administratief recht en het personen- en familierecht,

-

6.250 € voor het onvermogen van derden,

-

1.000 € voor echtscheiding,

er geldt een wachttijd vanaf de aanvang van de waarborg van:
-

3 maanden voor schadegevallen i.v.m. de contractuele aansprakelijkheid, het administratief recht, het erf-, schenkings- en
testamentrecht, het consumentenrecht, huurgeschillen, het personen- en familierecht, het zakelijk recht en het sociaal
recht met uitzondering van de verbreking van arbeidscontracten;

-

12 maanden voor het fiscaal recht en de verbreking van arbeidscontracten,

-

24 maanden voor echtscheiding of ontbinding van een wettelijk samenlevingscontract,

voor uw verhuurde onroerende goederen is de waarborg beperkt tot uw onroerende goederen die vermeld zijn in de
bijzondere voorwaarden, voor zover de maandelijkse huurprijs per huurcontract minimum 600 € bedraagt zonder kosten,
tot het bedrag van onze tussenkomst worden wij in de plaats gesteld in de rechten die u tegenover derden kunt doen
gelden,
de waarborgen onvermogen van derden en geldvoorschot worden pas toegestaan indien u kon genieten van onze waarborg
« burgerlijk verhaal »,

Waar ben ik verzekerd ?
Voor uw burgerlijk verhaal en uw burgerlijke verdediging (vorderingen op basis van een burgerrechtelijke buitencontractuele
aansprakelijkheid of een wettelijke verplichting tot herstellen), en uw strafrechtelijke verdediging geldt onze dekking over heel de
wereld.Voor de andere materies geldt onze dekking in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• U dient de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• Indien er zich tijdens de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de risico’s aanzienlijk en duurzaam
verzwaren, moet u ons dat melden.
• Zo dit toch gebeurt, dient u alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.
• Bij schade verbindt u zich er toe ons dit zo snel mogelijk te melden en ten laatste één maand na de feiten, ons alle nuttige
inlichtingen te verschaffen en te antwoorden op onze vragen om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te
bepalen.
• U dient ons in de mogelijkheid te stellen om alle nodige stappen te ondernemen om tot een minnelijke schikking te komen. Het
automatisch beroep op een advocaat is dan ook niet verzekerd, tenzij in hoogdringende gevallen. Indien u een advocaat aanstelt
zonder ons dit voorafgaandelijk te melden, hebben we het recht de betaling van de kosten en honoraria die ons vervolgens
worden aangeboden, te weigeren.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.
De waarborg blijft verworven voor schadegevallen die zich voordoen binnen de zes maanden na het einde van de
verzekeringsovereenkomst in zover de gebeurtenis of de omstandigheid die aan de oorsprong ligt van het schadegeval, zich heeft
voorgedaan tijdens de geldigheidsperiode van de overeenkomst.
Schadegevallen die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die dateren voor de ondertekening van deze
verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd (tenzij u aantoont dat u redelijkerwijze niet kon weten dat die een betwistbaar
karakter hadden).

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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