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Rechtsbijstand All-risk Verkeer 
Bescherm jezelf in het verkeer

Ga met een gerust hart de baan op

Laat je juridisch bijstaan en vermijd onverwachte 
financiële tegenslagen.

Je gehele mobiliteit verzekerd in één polis

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

Troeven
 Hoe je ook aan het verkeer deelneemt, je bent steeds verzekerd. Met de wagen, maar 

ook te voet, met de step, (elektrische) fiets, trein, tram, bus, metro én het vliegtuig
 Ook wanneer je over een firmawagen beschikt of rijdt met de auto van iemand anders, 

kan je een beroep doen op Euromex in een conflictsituatie
 Wanneer een terugbetaling op zich laat wachten, betalen wij jou alvast uit. Zo moet jij 

niet wachten op de betaling van de tegenpartij
 Euromex verzekert je motorvoertuigen met een All-risk formule. Bij schade aan je auto, 

brommer, motor, … kan je dus op de meest uitgebreide bescherming rekenen
 Je bent niet alleen thuis, maar ook op vakantie beschermd. Wij verlenen je bijstand in 

heel Europa bij een contractueel geschil met een vervoersorganisatie en zelfs wereldwijd 
in andere situaties

Wat is niet verzekerd?
 Boetes en schikkingen met het parket
 Bijstand voor geschillen waarbij je een grove fout beging ( bv smokkel, brandstoffraude, 

opzettelijke slagen en verwondingen, ..)
 Geschillen met derden aan wie je een voertuig verhuurt
 De kosten en erelonen van een advocaat of deskundige zonder ons akkoord vooraf. 

(behalve wanneer deze gemaakt werden voor dringende en spoedeisende maatregelen)
 De maximale uitkering per conflict is € 100.000. Voor sommige waarborgen is het 

verzekerd bedrag lager

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

Een fietser rijdt tegen 
je geparkeerde wagen. 
Na de expertise gaat de 
gezinsverzekeraar van de fietser 
over tot regeling. De fietser moet 
zelf een vrijstelling betalen. 
Euromex schiet deze vrijstelling 
voor, zodat voor jou het dossier 
is opgelost.

Bij een zwaar verkeersongeval 
loop je een ernstig letsel op. Je 
auto is is ‘total loss’. Euromex 
betaalt de vergoeding voor 
de materiële schade zodat 
je niet hoeft te wachten tot 
de tegenpartij de vergoeding 
overmaakt. De raadsdokter van 
de verzekeraar van je tegenpartij 
probeert de restletsels te 
minimaliseren. Euromex betaalt 
de kosten van je raadsdokter die 
je in deze discussie bijstaat. Dit 
geldt tevens voor de kosten van de 
gerechtsdokter aangesteld door 
de rechtbank.

Wanneer je wilt inchecken 
in de luchthaven, blijkt 
er een probleem van 
overboeking. Je kan pas 
de dag nadien vertrekken 
met een andere vlucht. De 
luchtvaartmaatschappij weigert 
je de correcte vergoeding te 
betalen. Euromex onderhandelt 
met de maatschappij en 
overtuigt deze om je toch een 
schadevergoeding te betalen.

Je voertuig wordt beschadigd 
door een vandaal. Via 
de beelden van een 
bewakingscamera kan deze 
geïdentificeerd worden. De man 
in kwestie wordt vervolgd en 
veroordeeld, maar hij blijkt de 
schade niet te kunnen betalen. 
Euromex betaalt, gelet op het 
onvermogen van de vandaal, de 
schade aan jou terug tot een 
bedrag van € 5.000.

Je dure elektrische fiets wordt 
gestolen. Bij de aankoop 
van de fiets koos je om een 
diefstalverzekering af te 
sluiten, maar de verzekeraar 
doet moeilijk over de uitkering. 
Euromex vraagt de voorwaarden 
van de diefstalpolis op en 
overtuigt de verzekeraar om 
zijn standpunt te herzien. Gelet 
op de vertraging bij de regeling 
worden bijkomend intresten 
gevorderd.

Je bent verstrooid en negeert 
een rood verkeerslicht. Je 
wordt gedagvaard door het 
openbaar ministerie en je 
laat je verdedigen door een 
advocaat. De politierechtbank 
spreekt een rijverbod uit. Op 
verzoek van je advocaat mag 
je dit verbod gedurende de 
weekends uitzitten omdat je je 
wagen beroepshalve nodig hebt. 
Euromex vergoedt de billijke 
kosten en erelonen van de door 
jou gekozen advocaat.

Je wil een tweedehandsvoertuig 
kopen. Je denkt de geschikte 
wagen gevonden te hebben, 
maar je wil zekerheid. Je laat 
daarom de wagen grondig 
onderzoeken door een expert. 
Uit het onderzoek blijkt dat 
de wagen ernstige defecten 
vertoont. Uiteindelijk koop 
je een ander voertuig, dat je 
bij Euromex laat verzekeren. 
Euromex vergoedt de kosten 
voor de technische keuring door 
de VAB.

Je bent betrokken in een 
verkeersongeval in het 
buitenland. Omdat de nodige 
wisselstukken ontbreken, kan 
de lokale garagist je wagen niet 
herstellen. Euromex komt tussen 
in de repatriëringskosten tot 
€ 1.500.

Je hebt een geschil met 
je werkgever over de 
toepassing van de car policy 
van het bedrijf. Tijdens een 
beroepsverplaatsing wordt je 
firmawagen beschadigd. Je 
werkgever wil de herstelkosten 
van je loon afhouden. Je bent 
hiermee niet akkoord omdat 
de schade is ontstaan tijdens 
een dienstopdracht. Euromex 
overtuigt je werkgever om zelf 
de kosten te dragen.

Je parkeert je wagen aan de 
rand van de stad en doet de 
laatste kilometers naar het 
werk met je step. Onderweg val 
je doordat er een grote put in 
het wegdek is. Gelukkig ben je 
niet gekwetst maar de step is 
helemaal kapot. Omdat de weg 
duidelijk gebrekkig is, neemt 
Euromex contact op met de 
wegbeheerder en zorgt dat zij de 
vergoeding van de step voor hun 
rekening nemen.
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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



Pagina 5 van 5Euromex NV  |  All-risk Verkeer  |  20200701-NPV102011

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.


