
Baloise Group Uw veiligheid, onze zorg.

CLUSTERS DEKKINGEN VERKEER PRIVÉLEVEN PRIVÉLEVEN
OP MAAT

U en EUROMEX Waarborg Euromex √ √ √

ALGEMEEN Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting √ √ √
Insolventie √ √ √
Borgstelling √ √ √
Voorschieten vergoedingen √ √ √
Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden √ √ √

VERKEER en VERVOER All-risk motorvoertuigen √ √* √*
All-risk verkeersdeelnemer √ √ √
Contractueel conflict met vervoersorganisatie √ √* √*
In- en uitlooprisico √ √* √*
Preventiewaarborg √ √* √*
Repatriëring voertuig √ √* √*

GEZIN en GEZONDHEID Lichamelijke schade √ √
Burgerlijke partijstelling in strafzaken √ √
Conflict met (para)medicus √ √
Conflict met hospitalisatie- en persoonlijke ongevallenverzekeraar √ √
Vervolging voor een strafgerecht √ √
Tuchtprocedure sport √ √
Privacy en portretrecht √ √
Conflict met ziekenfonds en ziekteverzekering √ √
Conflict met administratieve overheid √ √
Bijwonen assisenproces √ √
Opsporingskosten verloren kinderen √ √

WERK en INKOMEN Lichamelijke schade bij professionele activiteit √ √
Disciplinaire verdediging ambtenaar en statutair personeel √ √
Conflict met arbeidsongevallenverzekeraar bij arbeidswegongeval √ √

BEZIT en VERMOGEN Schade aan gezinswoning of 2de verblijf √ √
Schade aan inboedel en bezittingen √ √
Schade door schuld van verhuurder of hotelhouder √ √
Toevallige schade bij uitvoering contract √ √
Schade door oplichting en bedrog √ √
Verdediging tegen eis van een derde √ √
Conflict met brandverzekeraar √ √
Conflict met bepaalde verzekeraars √ √
Burenhinder √ √
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving √ √
Opzoekingskosten √ √

OPTIONELE MODULES
Module CONSUMENT Conflict met reisorganisator of reisagent √

Conflict met leverancier diensten √
Conflict bij kopen of huren van een consumptiegoed √
Conflict met verzekeraar gewaarborgd inkomen √

Module WONING Conflict met verhuurder gezinswoning of 2e verblijf √
Conflict met koper/verkoper gezinswoning of 2e verblijf √
Burenconflict over afpaling, afsluiting en muurgemeenheid √
Conflict over kadastraal inkomen √
Conflict bij renovatie en herstelling gezinswoning of 2e verblijf √

Module INKOMEN Conflict over pensioen of kinderbijslag √
Conflict over arbeidsbemiddeling of werkloosheid √
Conflict over sociale uitkeringen invaliden, weduwen, wezen, etc. √
Andere conflicten met arbeidsongevallenverzekeraar √
Conflict met werkgever √
Conflict met Fonds Sluiting Ondernemingen √
Conflict met Fonds voor de beroepsziekten √

OPTIONELE MODULE
EXTRA WAARBORGEN

(alleen in combinatie met alle 
overige modules)

Conflict over vermogensbeheer (aandelen en obligaties) √
Conflict over schenkingen en erfenissen √
Fiscale conflicten √
Conflict over stedenbouw, ruimtelijke ordening en onteigening √
Conflict met levensverzekeraar √
Conflict met school en over studietoelagen √
Echtscheiding √
Conflict over bezoekrecht √
Conflict over voogdij minderjarige kinderen √
Conflict met notaris √

PARTICULIER
Dit overzicht is informatief. 

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang. 
U vindt deze op www.euromex.be

NPVS042016 √* als een voertuig is verzekerd



Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Group 

Op dit vinkenblad Particulier geven wij een schematisch overzicht van de problemen waartegen je je kan 
verzekeren. 

Ook als Ondernemer zit een conflict soms in een klein hoekje : in je relatie met medewerkers, klanten, 
leveranciers, handelspartners, omwonenden en overheid, … Ook hierbij kan Euromex je bij met raad en 
daad bijstaan met polissen op maat van je bedrijf of beroep. 

Bekijk het op het vinkenblad Ondernemer. 

Hulp nodig bij uw poliskeuze? Neem contact op met een professional, een makelaar. 

Euromex, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem (maatschappelijke zetel) en Rue E. Francqui 1, 1435 
Mont-Saint-Guibert, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.493.859, Verzekeringsonderneming toegelaten onder 
code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, biedt 
uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan. 

• Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken 
bevoegd.

• De verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als niet 
tijdig opgezegd.

• Hoe een klacht bij Euromex wordt ingediend wordt beschreven op de site www.euromex.be.
• Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen wordt  ingediend wordt beschreven op de 

site www.ombudsman.as. 
• De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekerden worden geregeld door de bepalingen 

van de verzekeringsovereenkomst.
• Informatie over de premie en de voorwaarden kan bij de verzekeringstussenpersoon bekomen 

worden.


