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Rechtsbijstand All-risk Medicus (Forte)
Bescherm jezelf als arts, kinesist of paramedicus

Biedt ruime bescherming bij een juridisch 
geschil bij de uitoefening van je beroeps- of 
bedrijfsactiviteiten als medicus

Nog hogere financiële bescherming  
dankzij All-risk Medicus Forte

All-risk: alles wat niet uitdrukkelijk 
is uitgesloten, is gedekt!

Troeven
 Je bent All-risk verzekerd voor alle activiteiten als medicus. Vanzelfsprekend voor 

geschillen naar aanleiding van behandeling van patiënten, maar bijvoorbeeld ook in een 
beroepsvereniging, een medische raad van een ziekenhuis(netwerk), als adviesorgaan, …

 Niet alleen jijzelf bent verzekerd, ook je eventuele vervanger, je werknemers, 
vrijwilligers, assistenten, stagiair(e)s, ingezette uitzendkrachten, … zijn verzekerd

 De geschillen over gronden, terreinen en gebouwen die worden gebruikt voor de 
beroepsactiviteit als medicus zijn ook verzekerd. Inclusief de delen van deze gebouwen 
waarvan je eigenaar bent en die je bewoont of verhuurt

 In de polis All-risk Medicus Forte, krijg je extra hoge waarborgsommen. Euromex 
verleent je bijstand bij een geschil en indien nodig, betalen we kosten tot € 200.000!

 Je bent nog beschermd na stopzetting van je activiteiten als medicus. Zelfs tot 20 jaar na het 
einde van je polis krijg je bescherming voor vorderingen van patiënten of hun nabestaanden

Wat is niet verzekerd?
 De verdediging van de belangen van een verzekerde wanneer er een belangenconflict is 

met de verzekeringsnemer
 De strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het 

openbaar ministerie
 Een conflict over de toepassing van het vennootschapsrecht
 De te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe je wordt veroordeeld
 De disciplinaire of strafrechtelijke verdediging als je moet verschijnen wegens een 

opzettelijk misdrijf

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

In het appartement boven 
je praktijkruimte barst een 
waterleiding. Je kabinet en een 
aantal diagnosetoestellen lopen 
serieuze waterschade op. Hoewel 
de expertise van de schade al 
een tijdje is afgerond, treuzelt de 
verzekeraar met het uitkeren van 
het afgesproken herstelbedrag. 
Euromex schiet de vergoeding voor.

Je begeleidt je patiënt bij een 
euthanasie. Enkele jaren later 
word je aangesproken door de 
nabestaanden die de euthanasie 
contesteren. Je moet voor het 
Hof van Assisen verschijnen. 
Euromex neemt je strafrechtelijke 
verdediging ten laste.

Vier jaar nadat je je activiteiten 
hebt stopgezet wegens 
pensionering, word je 
geconfronteerd met een strafklacht 
en een burgerlijke vordering tot 
schadevergoeding. Een gewezen 
patiënt verwijt je een foutieve 
medische behandeling. Je 
aansprakelijkheidsverzekeraar 
dekt slechts claims die tot drie 
jaar na het einde van de polis 
worden ingediend. Euromex neemt 
je burgerlijke en strafrechtelijke 
verdediging op.

Tijdens de wachtdienst word 
je door een dronken patiënt 
ernstig verwond. De dader wordt 
opgepakt en veroordeeld, maar is 
onbemiddeld. Euromex helpt je bij 
het indienen van een verzoek tot 
tussenkomst door de Commissie 
voor hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden.

Voor de modernisering van 
je kabinet doe je een dure 
aankoop van apparatuur voor 
gespecialiseerde behandeling en 
onderzoek. De apparatuur werkt 
echter niet naar behoren. De 
leverancier weigert de contractuele 
garantie toe te passen. Euromex 
contacteert de tegenpartij om tot 
een oplossing te komen, desnoods 
voor de rechtbank.

Als ASO moet je voor een opleiding 
naar een hospitaal in Canada. 
Je veroorzaakt ter plaatse een 
ongeval, waarbij twee personen 
een ernstig letsel oplopen. De 
buitenlandse overheid vreest dat 
je je aan de rechtsvervolging wil 
onttrekken en eist daarom voor 
je vrijlating een stevige borgsom. 
Euromex schiet de borgsom voor 
tot een bedrag van € 50.000.

Een patiënt komt kort na een 
behandeling te overlijden. De 
familie dient klacht in. Voor het 
verhoor bij de onderzoeksrechter 
heb je een vertrouwelijk overleg 
met een door jou gekozen 
advocaat. Deze verzoekt om een 
bijkomend onderzoek. Uiteindelijk 
blijkt dat het overlijden totaal 
vreemd is aan de behandeling. Je 
wordt buiten vervolging gesteld. 
Euromex betaalt de honoraria en 
de kosten van de advocaat.

Een patiënt beschadigt per 
ongeluk je elektrocardiogram. De 
expert van de familiale verzekeraar 
van deze patiënt past een 
ongebruikelijk sleetpercentage toe, 
waarmee je niet akkoord kan gaan. 
Euromex stelt onmiddellijk je vrije 
keuze expert aan, die de discussie 
aangaat met de expert van de 
tegenmaatschappij.

Je secretariaat heeft ten onrechte 
een GMD aangemaakt voor een 
persoon die je raadpleegde. Op 
advies van zijn mutualiteit legt 
deze persoon klacht neer. Je moet 
verschijnen voor het Bureau 
van de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren. Euromex 
betaalt de honoraria en de kosten 
van je advocaat die je op de zitting 
bijstaat. 

Het RIZIV voert een controle uit 
en meent enkele inbreuken te 
kunnen vaststellen. Er volgt een 
verzoek voor een verhoor. Euromex 
stelt een advocaat aan om je bij te 
staan tijdens het verhoor.

Je buurman gaat bouwen tegen 
je wachtgevel. Hij weigert echter 
de vergoeding te betalen die 
verschuldigd is voor de overname 
van de gemene muur. Euromex 
contacteert de tegenpartij om 
een oplossing te bewerkstelligen, 
desnoods voor de rechtbank.

De aannemer van je buurman 
beschadigt tijdens grondwerken 
enkele elektrische kabels. Door een 
overspanning worden verschillende 
elektrische toestellen beschadigd. 
Het stroomgebrek weerhoudt je 
ervan patiënten te ontvangen 
gedurende twee dagen. Euromex 
staat je bij en vordert van de 
tegenpartij een schadevergoeding.
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Wat is rechtsbijstand

Iedereen kan in zijn leven terechtkomen in een conflict. Hoe voorzichtig of vredelievend je 
ook bent, je kan nooit uitsluiten dat anderen je schade berokkenen of dat je in aanraking 
komt met justitie.

Juridische conflicten komen steeds vaker voor en de wetgeving is complex. Kunnen rekenen 
op professionele hulp wanneer je een conflict hebt, is dan ook onontbeerlijk! Heb je een 
geschil, dan zoeken wij voor jou naar een snelle minnelijke oplossing. Als het nodig is laten 
we je bijstaan voor de rechtbank. 

Zo kan je focussen op wat echt belangrijk is: je gezin, je vrienden, je beroep en je vrije tijd.

Over Euromex

Wij zijn een zelfstandige, Belgische rechtsbijstandsmaatschappij die deel uitmaakt van de 
Baloise Group. Wij werken enkel samen met professionele makelaars. 

Euromex is al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in juridische bijstand. Samen met onze 
makelaars gaan we ten volle voor de belangen van al onze klanten. 

Onze kernwaarden zijn klantfocus, transparantie en eenvoud. Bij ons weet je waar je 
staat. Je kan dus rekenen op leesbare polisvoorwaarden, begrijpelijke voorbeelden en een 
vriendelijke en professionele service.

Met meer dan 130 collega’s staan we samen met je makelaar klaar om jouw rechten te 
verdedigen.

Erik Vanpoucke
CEO
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Wat je nog moet weten

Neem de informatie en de documenten volledig door voor je een verzekeringspolis aankoopt/ondertekent, dat is wettelijk noodzakelijk. 
Je kan een offerte verkrijgen bij je makelaar. De polis rechtsbijstand is een jaarlijkse polis die stilzwijgend hernieuwt behoudens opzeg 
conform de opzegmogelijkheden voorzien in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Dit document bevat commerciële informatie over verzekeringsproducten van Euromex. De informatie is indicatief. Voor de exacte 
bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij naar de algemene en bijzondere voorwaarden 
alsook de IPID-fiche die je kosteloos kan terugvinden op www.euromex.be of bij je makelaar. 

Het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Ben je het niet met ons eens of 
heb je een klacht? Contacteer dan in 1ste instantie je makelaar. Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling 
contacteren (https://www.euromex.be/overeuromex/klachtenbehandeling). Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der 
Verzekeringen (www.ombudsman.as).

V.U.: Euromex NV - E. Vanpoucke – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (maatschappelijke zetel) & 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, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.


