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Rechtsbijstand  
All-risk Auto Ondernemer
Bescherm jezelf én je bedrijfswagen

Stap met een gerust hart in je wagen.  

Laat je juridisch bijstaan en vermijd  
onverwachte financiële tegenslagen.

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

Troeven
 De eigenaar van het voertuig, bestuurder van het voertuig én de gratis vervoerde 

passagiers zijn ook beschermd
 Niet alleen met je eigen voertuig, maar ook wanneer je toevallig het voertuig van iemand 

anders bestuurt, ben je verzekerd
 Euromex gaat verder en maakt het verschil. We staan je ook bij wanneer je een wagen 

wil aankopen en er een conflict ontstaat over deze aankoop. Ook bij conflicten na de 
verkoop van je wagen kan je op ons rekenen 

 Wanneer een betaling van je tegenpartij op zich laat wachten, schieten wij je vergoeding 
voor. Zo is voor jou de zaak afgesloten

 Je bent verzekerd met een ‘alle risico’s’-formule. Bij schade kan je dus rekenen op de 
meest uitgebreide bescherming

Wat is niet verzekerd? 
 De verdediging van belangen van een verzekerde die in strijd zijn met het belang van de 

verzekeringsnemer 
 Bijstand voor geschillen waarbij je een grove fout beging ( bv smokkel, verkeersagressie, ..)
 Schade aan de lading die je in opdracht van anderen en tegen betaling vervoert
 Het niet beschikken over een geldig rijbewijs om het voertuig te besturen 
 Vorderingen tegen personen die tegen betaling gebruik maken van het voertuig 

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Waarmee wij je 
kunnen helpenJe bent met je wagen onderweg 

naar een klant en je moet plots 
uitwijken voor een overstekende 
voetganger. Je wagen belandt 
naast de weg en is totaal verloren. 
De voetganger heeft geen familiale 
verzekering, en heeft als middelen 
slechts een leefloon dat niet 
voldoende is om jouw schade te 
vergoeden. Euromex betaalt, gelet 
op het onvermogen van de derde, 
de schade tot een bedrag van 
€ 30.000.

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

Naar aanleiding van een 
verkeersongeval start de 
politie een onderzoek naar de 
verantwoordelijke. Je wordt 
verhoord als verdachte en je wil 
je laten adviseren voor het verhoor. 
Euromex betaalt de kosten tot € 
500 voor je vertrouwelijk overleg 
met een advocaat.

Na een klein onderhoud van je 
bestelbusje komt je oliefilter los. De 
motor krijgt onvoldoende smering 
en draait stuk. Euromex stelt de 
garagist in gebreke en organiseert 
een tegensprekelijke expertise. De 
herstelkosten worden verhaald op 
de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de garagist. De vrijstelling 
die door de garagehouder moet 
betaald worden, wordt door 
Euromex voorgeschoten

Tijdens een buitenlands congres 
geraak je betrokken bij een 
verkeersongeval. Omdat de nodige 
wisselstukken ontbreken, kan 
de lokale garagist je wagen niet 
herstellen. Euromex komt tussen in 
de repatriëringskosten tot € 1.500.

Je bent onderweg naar een klant 
en raakt ernstig gewond bij een 
aanrijding. De raadsdokter van de 
verzekeraar van de tegenpartij 
betwist de besluiten van je 
behandelende arts. Hoe lager 
je restletsels worden geschat, 
hoe lager de vergoeding die je 
kan krijgen. Het komt tot een 
gerechtelijk expertise, waarbij 
je wordt bijgestaan door een 
gespecialiseerde raadsarts. De 
gerechtsdeskundige volgt diens 
stelling en kent een correct 
percentage toe voor de blijvende 
invaliditeit. Euromex vergoedt 
de billijke kosten en erelonen 
van de door jou vrij gekozen 
raadsdokter. Ook de advocaat die 
de gerechtelijke expertise liet 
opstarten wordt door ons vergoed 
voor zijn prestaties.

Je valt enkele honderden 
meters voorbij het tankstation 
stil. De getankte diesel blijkt 
gecontamineerd te zijn met 
condenswater in de opslagtank van 
het benzinestation. Een staal van 
de brandstof wordt geanalyseerd 
door een labo. Op basis van deze 
bewijzen bekomt Euromex een 
vergoeding voor de motorschade. 
De kosten voor het labonderzoek 
en de tussenkomst van de 
deurwaarder worden vergoed.

Tijdens een klantenbezoek wordt je 
geparkeerde wagen beschadigd 
door een fietser. Na de expertise 
gaat de gezinsverzekeraar van 
de fietser over tot regeling. De 
BA-gezinspolis voorziet in een 
vrijstelling die ten laste blijft van 
de fietser. Euromex schiet deze 
vrijstelling voor, zodat het dossier 
voor jou afgehandeld is.
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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 (zetel) & Rue E. Francqui 1 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
(regionale zetel) 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.


