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Rechtsbijstand All-risk Mobiliteit
Bescherm jezelf en je gezin bij conflicten in het verkeer als je 
geen eigen wagen hebt

Beschermt je bij conflicten die ontstaan tijdens 
deelname aan het verkeer.

Je mobiliteit verzekerd bij een gespecialiseerde 
rechtsbijstandsverzekeraar.

Troeven
 Je deelname aan het verkeer is steeds verzekerd, zowel te voet, als bestuurder van een 

elektrische (deel)fiets, een (deel)step, … én als passagier van eender welk vervoersmiddel 
(wagen, trein, tram, bus, metro én vliegtuig).

 Geen eigen wagen maar wel een firmawagen of fervent gebruiker van deelauto’s? Je 
bent ook verzekerd als bestuurder van een motorrijtuig van derden.

 Vallen je reisplannen in het water doordat je vlucht niet doorgaat? Ook je contractuele 
geschillen door het niet of te laat uitvoeren van je vervoerscontract zijn verzekerd. 

 Moet je in een conflictsituatie een betaling ontvangen van een tegenpartij, maar 
laat deze op zich wachten? Wij schieten je vergoeding voor. Zo is voor jou de zaak 
afgesloten.

Wat is niet verzekerd?
 Conflicten die het gevolg zijn van verkeersagressie, oplichting of andere daden van grove 

schuld waar je actief aan deelnam.
 De strafrechtelijke verdediging voor conflicten in verband met het niet voldoen aan de 

wettelijke vereiste minimumleeftijd om een brom- of motorfiets te besturen.
 De schade aan de lading die u in opdracht van anderen en tegen betaling vervoert. 
 Deelname aan het verkeer als bestuurder van een eigen wagen of ander eigen 

motorrijtuig.
 De conflicten waarbij u betrokken bent als bestuurder van een luchtvaartuig, en de 

conflicten in verband met zeilboten en andere vaartuigen van meer dan 300 kg, of met 
een motorvermogen van meer dan 10 DIN PK.

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

All-risk: alles wat niet uitdrukkelijk 
is uitgesloten, is gedekt!
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

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.

Naar aanleiding van een 
verkeersongeval word je 
verhoord. De politie vermoedt 
dat je in fout was. Je wil dan 
ook gebruik maken van je recht 
om je te laten bijstaan door een 
advocaat tijdens dit verhoor. 
Euromex komt tot € 500 tussen 
in de kosten van je vrij gekozen 
advocaat voor deze bijstand.

Je rijdt met je leasewagen 
per ongeluk door een rood 
verkeerslicht. Je wordt 
gedagvaard door het openbaar 
ministerie en laat je verdedigen 
op de Politierechtbank door een 
advocaat. Je krijgt een rijverbod 
maar je advocaat kan ervoor 
zorgen dat je dit gedurende de 
weekends kan uitzitten zodat 
je beroepshalve tijdens de 
werkdagen je wagen nog kan 
gebruiken. Euromex betaalt de 
billijke kosten en erelonen van je 
vrij gekozen advocaat.

Je dochter veroorzaakt een 
aanrijding met je leasewagen. 
Niets ernstig, maar de 
leasemaatschappij is van mening 
dat je opzettelijk verzweeg dat 
je dochter regelmatig met je 
wagen rijdt. Zij wensen dan ook 
de schade op jou te verhalen. 
Je dochter bestuurde de wagen 
toevallig omdat jij je voet 
verzwikte. Euromex contacteert 
je leasemaatschappij en klaart 
het geschil uit.

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 huurt in Spanje een wagen, 
helaas ben je verstrooid en 
raak je betrokken bij een 
verkeersongeval. De man in 
de wagen waartegen je botste, 
is ernstig gewond en je wordt 
aangehouden. Omdat de 
Spaanse overheid vreest dat je 
je zal onttrekken aan je proces, 
eist zij voor je vrijlating een 
stevige borgsom. Euromex schiet 
de borg voor tot een bedrag van  
€ 30.000.

Je moet uitwijken voor een 
onvoorzichtige voetganger. Je 
belandt in een gracht en je 
koersfiets is totaal verloren. 
De rechter oordeelt dat de 
voetganger aansprakelijk is voor 
jouw schade. De voetganger 
heeft geen familiale verzekering 
en heeft geen middelen naast 
zijn leefloon. Euromex betaalt, 
gelet op het onvermogen van de 
derde, de schade tot een bedrag 
van € 30.000.

De motor van de elektrische 
fiets van je dochter gaat stuk. De 
fiets is nochtans nog maar net 
op onderhoud geweest. Euromex 
stelt de fietsenmaker in gebreke 
en stelt een expert aan voor een 
tegensprekelijke expertise. Hieruit 
blijkt dat de fietsenmaker een 
fout heeft gemaakt. De motor 
wordt hersteld en de kosten voor 
de herstelling worden betaald 
door de verzekeraar van de 
fietsenmaker, op de vrijstelling na. 
Euromex schiet deze alvast voor.

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. Volgens de Car 
Policy van je werkgever moet hij 
dan tussenkomen voor de kosten. 
Euromex overtuigt je werkgever 
om zelf de kosten te dragen.
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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.


