
Jouw toegang tot het recht, 
nu met € 124 

belastingvermindering!

In stresserende situaties is het goed om 
weten dat er een verzekeraar bestaat die 
je met raad en daad kan bijstaan in het 
uitwerken van de best mogelijke oplossing.

Euromex
Prins Boudewijnlaan 45  I  2650 Edegem 

(maatschappelijke zetel)
Rue E. Franqui 1  I  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

Euromex biedt uitsluitend rechtsbijstandsverzekeringen aan.

… je bezoeker per ongeluk je dure 
sofa beschadigt?

… je een horloge via internet 
bestelt en de douane vaststelt 
dat het om namaak gaat?

De polis Privéleven met Fiscaal Voordeel is een rechtsbijstands-
verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Euromex NV.

Je makelaar kan je alles vertellen over de gunstige 
voorwaarden, de correcte prijzen en je een persoonlijk 
voorstel geven van een rechtsbijstandsverzekering bij 
Euromex. Contacteer hem.

PRIVÉLEVEN MET 
FISCAAL VOORDEEL

Wat als…

Euromex staat je bij,
zelfs tot in de rechtbank!

… jij en je partner uit de echt 
wensen te scheiden?

… je ex-partner weigert je kind 
mee te geven ondanks het 
toegekende bezoekrecht?

… je tijdens werken de ramen bij 
de buren beschadigt en je BA-
verzekeraar tussenkomst weigert?

… de werken van je aannemer bij 
de bouw van je woning gebrekkig 
blijken te zijn?

… de fiscus de inbreng van 
je schuldsaldoverzekering 
verwerpt?

… de gemeente het subsidie-
reglement wijzigt en je niet 
langer de beloofde premie krijgt?



RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING NUTTIG?

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten?
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het afsluiten van 
een rechtsbijstandsverzekering. Maar deze verzekering zou 
wel eens de meest nuttige verzekering voor jezelf en je familie 
kunnen zijn.

Deze verzekering sluit je voor jezelf af. Om de schade die 
anderen je toebrengen, te recupereren, zal je noodzakelijke 
kosten moeten maken. Een rechtsbijstandsverzekering is dé 
betaalbare oplossing voor de soms torenhoge gerechtskosten, 
kosten van deskundigenonderzoek en advocatenkosten. 

Het risico op een juridisch dispuut, hoe bedachtzaam je 
ook handelt, is vele malen groter dan het risico van een 
woningbrand. Je hebt geen controle over het optreden van 
derden die je onrecht aandoen. 

De rechtsbijstandsverzekeraar staat je met raad en daad bij. 
Je krijgt advies over je rechten. Als dienstverlener benutten 
wij alle mogelijkheden om tot een snelle minnelijke oplossing 
te komen.

“Justitie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Door de 
verzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat 

mensen zich op deze manier kunnen beschermen.” 
Koen Geens, minister van Justitie

Een polis rechtsbijstand is dus het onmisbaar sluitstuk bij 
iedere belangenverdediging.
De rechtsbijstandsverzekering biedt een noodzakelijke 
bescherming voor iedere burger. De regering wilde dit 
stimuleren door een nieuwe wet met fiscaal voordeel. 
Concreet betekent dit dat je tot € 124 van je premie van de 
fiscus terug krijgt!

Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van het recht.

V.U.: Euromex NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel in 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 45,  
KBO-nummer 0404.493.859, RPR Antwerpen en toegelaten door de  
Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 0463 voor tak 17.

POLIS PRIVÉLEVEN MET FISCAAL VOORDEEL

Wij beschermen jou, je samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
partner en de bij jou inwonende personen tegen onverwachte 
uitgaven bij een juridisch geschil in je privéleven en in je 
professioneel leven als werknemer of ambtenaar. 

Wat is verzekerd?
De sterke waarborgen in onze basispolis Privéleven, aangevuld 
met de volgende verplichte verzekerde rechtstakken: 

Evenals onze waarborg U en Euromex en het voorschieten 
van de vrijstelling BA, kwijtingen en vergoedingen!
Deze waarborgen zijn onderhevig aan volgende beperkingen:

 1. Burgerlijk verhaalsrecht
 2. Strafrecht
 3. Recht op burgerlijke 

verdediging
 4. Fiscaal recht
 5. Administratief recht
 6. Arbeidsrecht
 7. Verbintenissenrecht

 8. Bouwrecht
 9. Erf-, schenkings- en 

testamentenrecht
 10. Echtscheidingsrecht
 11. Personen- en familierecht
 12. Zakenrecht uit 

overeenkomst

Vrijstelling Geen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12

Waarborggrens

€ 3.500 per verzekerd persoon 10

€ 7.000 8

€ 14.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 12

Wachttijd

Geen 1, 2, 3

12 maanden 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

36 maanden 8, 10

Drempel 
(procedure, niet 
minnelijk)

€ 1.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12

Gebied

België, Nederland, Duitsland, 
Luxemburg, Frankrijk 1, 2, 3, 7, 10

België 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Bovendien wordt er een belastingvermindering 
tot € 124 verleend voor de door u betaalde premie.

Wat is niet verzekerd?
 De geschillen die het gevolg zijn van de daden van grove 

of opzettelijke schuld in hoofde van een verzekerde;
 De geschillen die het gevolg zijn van loutere wanbetaling 

door de verzekerde zonder betwisting;
 De geschillen m.b.t. een collectief arbeidsconflict, een 

faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie 
en een sluiting van een onderneming;
 De geschillen betreffende andere onroerende 

goederen dan datgene waar de verzekeringsnemer zijn 
hoofdverblijfplaats of 2de verblijf heeft gevestigd of zal 
vestigen;
 De collectieve acties die uitgaan van een groep van ten 

minste tien personen die beogen een gemeenschappelijke 
overlast met eenzelfde oorzaak te doen ophouden en de 
schade die eruit voortvloeit te herstellen.

De volledige lijst met beperkingen is opgenomen in de 
Bijzondere Voorwaarden van de polis.
Meer informatie vindt u in de Bijzondere Voorwaarden en 
het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) 
op onze website, www.euromex.be

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 
onze website 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 bekomen worden 
bij de verzekeringstussenpersoon.


