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Rechtsbijstand Privéleven All-risk
Bescherm jezelf, je gezin, je woning én je mobiliteit
Biedt onze meest uitgebreide bescherming en
komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel
Euromex beschermt wat voor jou belangrijk is
All-risk dekking: alles wat niet uitdrukkelijk is
uitgesloten, is gedekt!

360° bescherming in één polis

Troeven

 Heel je gezin is verzekerd. Niet alleen jijzelf en je inwonende partner zijn verzekerd.
Ook je kinderen die bij je inwonen, op kot zitten, minderjarig zijn en niet meer inwonen
(bijvoorbeeld kinderen die bij een ex-partner verblijven), … zijn beschermd
 Euromex dekt contractuele geschillen, inclusief geschillen bij bouwrecht. Je bent als
consument beschermd na een aankoop, maar ook staan we je bij bij een geschil met je
verhuurder, vermogensbeheerder, aannemer, …
 Je hebt een All-risk dekking voor je privéleven én in het verkeer: Wij staan jou (én je
gezinsleden) bij in een juridisch geschil in je privéleven én wanneer je deelneemt aan het
verkeer. Dit laatste als voetganger, fietser, bestuurder, passagier, …
 Wij geven rechtsbijstand voor alle geschillen die vallen onder zakenrecht. Dit
bijvoorbeeld voor geschillen over vruchtgebruik, recht van bewoning, muurgemeenheid, …
 Rechtsbijstand woning met een zeer ruime definitie van onroerend goed (inclusief bv.:
tuinhuizen, zwembaden (voor persoonlijk gebruik), gronden, 2e verblijf, ...)

Wat is niet verzekerd?
 Geschillen met betrekking tot personen- en familierecht, behalve wat uitdrukkelijk
verzekerd wordt in de waarborg
 Geschillen met derden aan wie je een voertuig verhuurt
 Daden van grove schuld in hoofde van de verzekerde opgesomd in de bijzondere voorwaarden
 De verdediging van belangen van derden of van belangen die aan de verzekerde werden
overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie
 Wij voorzien geen strafrechtelijke verdediging voor (gecorrectionaliseerde) misdaden
De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Je rijdt als passagier mee in de
auto van een vriend en je hebt
een ongeval. Er ontstaat discussie
over de ernst van je lichamelijke
schade. Dankzij Euromex kies
je zelf een raadsdokter die je
voor onze rekening bijstaat bij
de medische expertise. Intussen
betalen wij je een voorschot uit,
zodat jij niet op je vergoeding
moet wachten.

De koper van je woning voelt
zich bedrogen, nu het onderdak
versleten is en de zolder
vochtsporen vertoont. Hij wil
een prijsvermindering. Je gaf de
koper nochtans de gelegenheid
de woning grondig te inspecteren.
Er waren voor de verkoop al
eenvoudig vast te stellen gebreken,
waarvoor je de vraagprijs al
aanzienlijk verlaagde. Euromex
voert voor jou deze moeilijke
discussie met de nieuwe eigenaar.

Je beslist samen met je partner
het huwelijk te verbreken. De
notaris regelt de echtscheiding met
onderlinge toestemming. Voor de
notariskosten keert Euromex aan
elke betrokkene een vergoeding tot
€ 4.000 uit.
Je spreekt af met je
vermogensbeheerder een
pakket aandelen te verkopen
zodra een bepaalde koers wordt
bereikt. Na jouw opdracht, is
hij verantwoordelijk voor deze
transactie. Hij vergeet echter de
verkoop uit te voeren en je mist
een hoge som. Euromex zal je
belangen verdedigen en aan de
hand van bewijsmateriaal een
vergoeding vorderen.

Je bent na het medisch onderzoek
niet akkoord met de beslissing
van het agentschap voor
beroepsrisico’s. Zij oordelen dat
je aandoening niet het gevolg is
van een beroepsrisico. Je wil deze
beslissing aanvechten voor de
rechtbank. Wanneer je raadsdokter
positief adviseert, heb je het recht
om vrij een advocaat te kiezen.
Euromex vergoedt de billijke
en gerechtvaardigde kosten en
erelonen van uw advocaat.

Waarmee wij je
kunnen helpen
Je buren verkopen hun woonst en
de nieuwe eigenaar beweert dat
je afsluiting op zijn grond staat.
Je hebt echter het Proces Verbaal
Van Afpaling, ondertekend door de
vorige eigenaars, waarin duidelijk
bepaald is dat de eigendomsgrens
verder ligt dan waar jouw
afsluiting staat. Je nieuwe buren
betwisten dit. Euromex staat je
bij in de onderhandelingen en
verdedigt je rechten.

Je bent met het hele gezin een
dag aan zee en door een verkeerd
manœuvre van een Duitse
automobilist maakt je dochter een
lelijke val. Haar nieuwe elektrische
step is onherstelbaar beschadigd.
De Duitse verzekeraar betwist de
aansprakelijkheid van zijn klant niet.
Een expert raamt de dagwaarde
van de step en stelt een procesverbaal van minnelijke schatting op.
Euromex betaalt de vergoeding voor
de materiële schade zodat jij niet
hoeft te wachten tot de vergoeding
vanuit Duitsland op je rekening
wordt overgemaakt.
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Wanneer je wil inchecken op 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 het geschil minnelijk te regelen.
Jij krijgt de vergoeding waar je
recht op hebt.
Je bent verstrooid en negeert
een rood verkeerslicht. Je wordt
gedagvaard door het openbaar
ministerie. De politierechtbank
spreekt een rijverbod uit. Dankzij
je advocaat mag je dit rijverbod
tijdens de weekends uitzitten.
Je hebt immers beroepshalve je
wagen nodig. Euromex vergoedt
de billijke kosten en erelonen van
jouw vrij gekozen advocaat.
Via internet bestel je een duur
horloge van een bekend merk.
De douane neemt de goederen
echter in beslag omdat het gaat
om namaak van een beschermd
merk. Je moet bovendien een boete
betalen. De verkoper weigert om je
de koopsom en de opgelopen boete
terug te betalen. Euromex gaat de
discussie met de verkoper aan.
Je werkgever wil besparen en plant
je salariswagen in te wisselen
voor een goedkoper exemplaar.
Je gaat niet akkoord met deze
aanpassing. Het voornemen van
je werkgever is in strijd met de
arbeidsovereenkomstwet. Euromex
confronteert je werkgever met de
wet en de boetes die het Sociaal
Strafwetboek voorziet. Je werkgever
herziet de besparingen en je
behoudt je huidige salariswagen.
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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.
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