Vinkenschema privéleven

U en Euromex Euromex waarborg

Privéleven

Privéleven Privéleven Privéleven
Contracten
Extra
All-risk









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

























Verkeer en vervoer All-risk Verkeer (verkeersdeelnemer + alle motorrijtuigen)
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Sociaal recht Conflict met ziekenfonds en ziekteverzekering









Privacyrecht Privacy en portretrecht









Voordelen

All-risk Auto (eigen motorrijtuig)
All-risk Mobiliteit (verkeersdeelnemer + motorrijtuig derden)
Contractueel conflict met vervoersorganisatie
In- en uitlooprisico
Preventiewaarborg
Repatriëring voertuig

Burgerlijk verhaalsrecht Lichamelijke schade
Lichamelijke schade bij professionele activiteit
Burgerlijke partijstelling in strafzaken
Schade aan gezinswoning of 2de verblijf
Schade aan inboedel en bezittingen
Schade door oplichting en bedrog

Verbintenissenrecht Conflict met eigen verzekeraars
Conflict met arbeidsongevallenverzekeraar bij
arbeidswegongeval
Conflict met brandverzekeraar
Conflict met hospitalisatie- en persoonlijke
ongevallenverzekeraar
Conflict met verzekeraar 10-jarige aansprakelijkheid
Schade door schuld van verhuurder of hotelhouder
Toevallige schade bij uitvoering contract
Conflict met (para)medicus

Zakenrecht Burenhinder
Burgerlijke verdediging

Verdediging tegen eis van een derde

Strafrechtelijke verdediging Salduz bijstand
Vervolging voor een strafgerecht

Tuchtrecht Tuchtprocedure sport

Disciplinaire verdediging ambtenaar en statutair personeel

Administratief recht Conflict met administratieve overheid

Extra waarborgen Opsporingskosten vermiste kinderen









Tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Opzoekingskosten
Bijwonen assisenproces

















Burgerlijk verhaalsrecht Uitbreiding burgerlijk verhaalsrecht
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Burgerlijke verdediging Uitbreiding burgerlijke verdediging
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Bouwrecht Bouwrecht
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Arbeidsrecht Arbeidsrecht
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Sociaal recht Uitbreiding sociaal recht
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Zakenrecht Uitbreiding zakenrecht
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Privacyrecht Uitbreiding privacyrecht
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Strafrechtelijke verdediging Uitbreiding Strafrechtelijke verdediging inclusief Salduz
bijstand

Verbintenissenrecht Uitbreiding Verbintenissenrecht
Zakenrecht uit overeenkomst

Administratief recht Uitbreiding Administratief recht
Fiscaal Recht Fiscaal Recht
Erf, schenkings- en testamentenrecht Erf, schenkings- en testamentenrecht
Personen- en familierecht Eerste bemiddeling Personen- en familierecht

Echtscheidingsrecht Eerste echtscheiding of eerste einde wettelijk samenwonen
All-risk Alle overige geschillen

* enkel van toepassing als u een verzekerd voertuig in de polis opneemt.
Dit document werd gemaakt op 1 november 2020 en is uitsluitend bestemd voor verzekeringstussenpersonen, erkend door de FSMA. Het is niet toegelaten om dit document of een deel ervan door elektronische of andere
middelen te verspreiden onder het publiek. Dit document is niet conform de wettelijke bepalingen voor communicatie aan de eindklant en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. 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, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.

