BIJZONDERE VOORWAARDEN
ALL RISK TUSSENPERSOON
De verzekerden:

1.
2.
3.
4.
5.

Het FVF-lid, op basis van de individuele aansluiting bij de groepspolis.
De zaakvoerder(s) van het aangesloten lid.
De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat,
als natuurlijke persoon.
De werknemers, stagiairs en helpers (al dan niet zelfstandig) in de uitvoering van
hun arbeidsovereenkomst of hun taak.
De verzekeringssubagenten, handelend onder de verantwoordelijkheid en voor
rekening van het FVF-lid.

De premie wordt berekend op basis van het aantal werkende equivalenten, zijnde het
totaal van zaakvoerder(s), verzekeringssubagenten, helpers, stagiairs en voltijdse en
deeltijdse werknemers. Het gemiddeld aantal equivalenten per jaar mag niet hoger zijn
dan het aantal vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Het toepassingsgebied:

Het verzekerde onroerend goed:
All-risk principe:

De waarborggrens:

De wachttijd:

De drempel:

De conflictsituaties moeten te maken hebben met de beroeps- of bedrijfsactiviteiten als
verzekeringstussenpersoon, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, als
tussenpersoon bij leaseovereenkomsten en als kredietbemiddelaar (waaronder
consumenten- en hypothecair krediet).
De gebouwen die het FVF-lid bezit, gebruikt of huurt als maatschappelijke zetel of
exploitatiezetel voor de verzekerde activiteit.
Het FVF-lid is bij ons verzekerd op basis van het all-risk-principe. Dit betekent dat wij
bijstand verlenen voor elk geschil dat niet uitdrukkelijk is uitgesloten in de rubriek “niet
gewaarborgd”.
Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel
ziet u welke de waarborggrens is voor de verschillende waarborgen of rechtstakken.
Dit is de periode waarin schadegevallen nog niet gedekt zijn. Voor de waarborgen
waarvoor een wachttijd voorzien is, moet de opgegeven termijn doorlopen worden
vooraleer de tussenkomst verzekerd is (zie waarborgtabel).
Voor sommige waarborgen is er een drempel van toepassing (zie waarborgtabel).
Dit betekent dat geen terugbetaling kan bekomen worden van de verzekerde kosten, als
de oorspronkelijke vordering of deze van de derde minder dan het bedrag van de
drempel bedraagt.

Het waarborggebied:

Lidmaatschap:

Uw veiligheid, onze zorg.
ARTNFVF012016

De dekking geldt in België, Europa of wereldwijd, naargelang de waarborg. Voor de
toepassing van deze polis worden de landen die grenzen aan de Middellandse zee,
gelijkgesteld met Europa. In de waarborgtabel ziet u welk waarborggebied van toepassing
is voor de verschillende waarborgen.
Deze rechtsbijstand polis is door de Federatie voor Verzekerings- en Financiële
tussenpersonen (FVF) voor haar leden onderhandeld. Wanneer het lidmaatschap bij FVF
wordt beëindigd, zal deze polis niet automatisch hernieuwd worden op de eerstvolgende
vervaldag.
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WAARBORG

Grens in €

Wachttijd

EXTRA VOORDEEL

Reputatiewaarborg

1.250

-

U en EUROMEX

Waarborg Euromex

2.500 / aanleg

-

ANDERE VOORDELEN

Uitloopwaarborg stopzetting/overdracht activiteit tussenpersoon
Insolventie
Borgstelling
Voorschieten vergoedingen
Betalen vrijstelling BA
Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

30.000
20.000
20.000
15.000
15.000
500

-

CONFLICTEN

Burgerlijk verhaal extracontractueel
Strafrechtelijke verdediging
Disciplinaire verdediging
Burgerlijke verdediging
Geschil met eigen brandverzekeraar
Arbeids- en sociaal recht
Algemene contracten
Fiscaal recht
Vennootschapsrecht
Faillissement en gerechtelijk akkoord
Zakenrecht
Administratief recht (o.a. FOD Economie, FSMA, Ombudsdienst, ,..)
Alle andere geschillen

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
18.000
18.000
18.000

3 maanden
3 maanden
12 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden

Drempel
in €

Gebied

-

Europa
wereldwijd

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Europa
Europa
wereldwijd
Europa
wereldwijd
België
wereldwijd
wereldwijd
wereldwijd
wereldwijd
België
België
Europa
België
België
België
België
België
België

EXTRA VOORDEEL
Reputatiewaarborg

Second opinion
Telkens wanneer het FVF-lid burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld door een derde
aan wie diensten van verzekeringsbemiddeling of andere financiële diensten
werden verstrekt, en er een financiële schadeloosstelling wordt gevraagd, heeft
het FVF-lid de mogelijkheid om een beroep te doen op een advocaat:
-

-

-

voor een schriftelijke repliek op een ingebrekestelling door een derde
betreffende een vordering, waarvan het bedrag lager is dan de vrijstelling in
de verplichte polis beroepsaansprakelijkheid. Het FVF-lid moet onmiddellijk na
de ontvangst van een ingebrekestelling aangifte doen bij Euromex om ons in
de gelegenheid te stellen als eerste te repliceren;
voor een advies met betrekking tot de mogelijkheid om de aansprakelijkheid
te betwisten, ook wanneer de verdediging wordt opgenomen door de
verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheid;
voor het nazicht en formuleren van opmerkingen bij de conclusies van de
advocaat, aangesteld door de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheid,
voor zover deze mogelijkheid wordt geboden.

Deze waarborg kan geen afbreuk doen aan artikel 143 van de Wet betreffende de
verzekeringen van 4 april 2014, dat voorziet dat de verzekeraar van de
beroepsaansprakelijkheid steeds de leiding van het geschil behoudt.

U en EUROMEX
Waarborg Euromex

Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex:
-

als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven
geschil;
het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de
Ombudsman van de verzekeringen;
en het FVF-lid definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de
waarborggrens wordt verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding.
Uw veiligheid, onze zorg.
ARTNFVF012016
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ANDERE VOORDELEN
Uitlooprisico

Tot vijf jaar na de beëindiging van uw polis wegens de stopzetting of de overdracht
van uw activiteiten en de daarvoor noodzakelijke vergunningen, nemen wij uw
verdediging op telkens een derde van u een financiële schadeloosstelling vordert
voor een vermeende fout bij een daad van bemiddeling, gesteld gedurende de
looptijd van de polis. Deze waarborg kan geen afbreuk doen aan artikel 143 van de
Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, dat voorziet dat de verzekeraar
van de beroepsaansprakelijkheid steeds de leiding van het geschil behoudt.

Insolventie

Als een geïdentificeerde derde onvermogend blijkt te zijn, dan betalen wij wat deze
derde volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak verschuldigd is. Deze waarborg
is beperkt tot de gevallen van een extracontractuele aansprakelijkheid. De
waarborg is niet verworven wanneer de schade het gevolg is van opzettelijke
delicten, of gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens.

Borgstelling

Wij betalen de borgstelling die de overheid na een ongeval eist. De terugbetaling
van de borgsom komt ons toe. Het FVF-lid staat al zijn rechten hieromtrent aan
ons af. Het FVF-lid zal alle formaliteiten vervullen om de terugbetaling van de
borgsom te krijgen. Als de overheid de borgsom niet of enkel gedeeltelijk vrijgeeft,
dan zal het FVF-lid ons op ons eerste verzoek volledig schadeloos stellen.

Voorschieten vergoedingen

Bij een verkeersongeval waarbij de volledige aansprakelijkheid van de derde door
zijn verzekeraar schriftelijk wordt bevestigd, schieten wij de vergoeding voor. Voor
de stoffelijke schade is dit de hoofdsom zoals die na een expertise definitief is
vastgesteld. Voor de lichamelijke schade is dit het bedrag vermeld op de
vergoedingskwijting, die wij van de verzekeraar van de derde ontvangen hebben.
Als we er niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot
ten onrechte door ons uitbetaald is, zal het FVF-lid ons dit terugbetalen.

Betalen vrijstelling BA

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade regelt, betalen wij de
vrijstelling die door de derde moet vergoed worden.
Wij betalen de kosten van de plaatsbeschrijving, voorafgaand aan privé- of
openbare werken in de nabijheid van de voor de uitbating gebruikte onroerende
goederen. De werken dienen uitgevoerd te worden door een derde waarmee geen
contractuele band bestaat. De administratieve vergunning voor deze werken moet
wel na aanvang van de dekking zijn verleend.

NOOIT GEWAARBORGD
U hebt nooit rechtsbijstand voor:

-

-

Uw veiligheid, onze zorg.
ARTNFVF012016

de conflicten rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door natuurrampen,
overstromingen en de eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen,
radioactieve of ioniserende producten en door niet-medische
stralingsbelasting. De uitsluiting voor natuurrampen en overstromingen geldt
niet voor een conflict met de brandverzekeraar;
de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe het
FVF-lid zou kunnen veroordeeld worden;
de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen
met het Openbaar Ministerie;
de verdediging voor misdaden, poging tot het plegen van misdaden of
gecorrectionaliseerde misdaden;
de verdediging van belangen strijdig met deze van het FVF-lid;
de conflicten die ontstaan bij oorlog en oproer, bij politieke of burgerlijke
onlusten waaraan het FVF-lid zelf deelnam;
de conflicten met Euromex over de toepassing van deze polis, behalve als deze
uitdrukkelijk vermeld zijn als verzekerd;
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-

-

-

Uw veiligheid, onze zorg.
ARTNFVF012016

de conflicten waarbij een verzekerde betrokken is als eigenaar of houder van
een motorvoertuig;
de verdediging voor een opzettelijke inbreuk, tenzij er achteraf op definitieve
wijze een vrijspraak tussenkomt;
de geschillen waarbij de verzekerde wordt veroordeeld voor fraude,
waaronder fiscale fraude;
de geschillen die kaderen in het privéleven;
de burgerlijke verdediging, wanneer deze moet en wordt waargenomen door
de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, of wanneer een dergelijke waarborg
ontbreekt of geschorst is;
verdediging van belangen van derden of van de belangen aan een verzekerde
overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie;
een conflict over borgstelling, aval, schuldovername;
een conflict over (ver)nieuwbouwwerken waarvoor wettelijk een vergunning
of de tussenkomst van een architect is vereist;
alle geschillen met verzekeraars, curatoren en klanten betreffende onbetaalde
premies;
de administratieve procedure voor de Gewestelijke Directeur, voorafgaand
aan de procedure voor de fiscale rechtbank. De kosten van boekhouders of
accountants die de verzekerde bijstaan in deze administratieve procedure zijn
evenmin gewaarborgd.
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