Privéleven Extra

360°
TAX

360°

Rechtsbijstand Privéleven Extra
Bescherm jezelf, je gezin, je woning én je mobiliteit
Biedt een zeer uitgebreide bescherming
rechtsbijstand voor jou en heel je gezin
Euromex beschermt wat voor jou belangrijk is én
je komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel

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
 Je hebt een All-risk dekking verkeer: Wij staan jou (én je gezinsleden) bij in een juridisch geschil
wanneer je deelneemt aan het verkeer. Dit laatste als voetganger, fietser, bestuurder, passagier, …
 Rechtsbijstand woning met een zeer ruime definitie van onroerend goed (inclusief bv.:
tuinhuizen, zwembaden (voor persoonlijk gebruik), gronden, 2e verblijf, ...)
 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, …
 Bij een geschil met betrekking op het arbeidscontract of op het statuut van ambtenaar,
staan we je bij met een waarborggrens tot 15.000 euro. Dit geldt ook voor conflicten over
het sociaal statuut van zelfstandigen

Wat is niet verzekerd?
Daden van grove schuld in hoofde van de verzekerde opgesomd in de bijzondere voorwaarden
Wij voorzien geen strafrechtelijke verdediging voor (gecorrectionaliseerde) misdaden
Geschillen met derden aan wie je een voertuig verhuurt
De verdediging van belangen van derden of van belangen die aan de verzekerde werden
overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie
 De geschillen die het gevolg zijn van een loutere wanbetaling door de verzekerde zonder
betwisting





De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Je boekte een vakantie en
onderschreef ook een verzekering
reisannulering. Door een
sterfgeval van een familielid moet
je je vakantieplannen uitstellen. De
verzekeraar doet moeilijk over de
vergoeding van de boekingskosten.
Euromex contacteert je verzekeraar
en deze stemt uiteindelijk in met
de terugbetaling.

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.

Je wordt vervolgd voor opzettelijke
slagen. Een getuige heeft je per
vergissing als dader aangeduid.
De getuige wordt op verzoek van
je advocaat opnieuw verhoord en
geeft toe dat hij zich mogelijks van
persoon heeft vergist. Op basis
van de ontstane twijfel spreekt
de strafrechter je vrij en ook het
openbaar ministerie gaat niet in
beroep. Euromex betaalt de kosten
en erelonen voor de verdediging
door je vrij gekozen advocaat.
Je ex-partner weigert je kind mee
te geven ondanks het door de
rechter toegekende bezoekrecht.
Je wenst een bemiddelaar in
familiezaken. Euromex betaalt
de gerechtvaardigde kosten en
erelonen van de bemiddelaar.

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.

Waarmee wij je
kunnen helpen
Bij afbraakwerken van
een naburig pand wordt
je woning beschadigd. De
afbraakfirma nam onvoldoende
voorzorgsmaatregelen en betaalde
haar verzekeringspremie niet.
Daardoor regelt de verzekeraar de
schade niet. Euromex dagvaardt de
afbraakfirma. Korte tijd later legt
het bedrijf de boeken neer en gaat
in faling. Er blijken geen activa te
zijn om de gewone schuldeisers te
vergoeden. Euromex betaalt, gelet
op het onvermogen van de firma,
de schade tot een bedrag van
€ 30.000.

Een binnenmuur vertoont
vochtplekken. De oorzaak van
de waterschade is onduidelijk.
Omdat er niet meteen sprake is
van een barst of breuk van een
leiding, neemt je brandverzekeraar
een afwachtende houding aan.
Uit een gespecialiseerd onderzoek
van een lekzoekbedrijf blijkt
uiteindelijk dat het gaat om
condensatieschade. De factuur van
het gespecialiseerd bedrijf wordt
vergoed door Euromex, omdat er
geen tussenkomst kan bekomen
worden van de brandverzekeraar.
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Je bent verstrooid en negeert
een rood verkeerslicht. Je wordt
gedagvaard door het openbaar
ministerie en laat je verdedigen
door een advocaat. De
politierechtbank spreekt een
rijverbod uit. Op verzoek van je
advocaat mag je dit rijverbod
gedurende de weekends uitzitten.
Je hebt immers beroepshalve je
wagen nodig. Euromex vergoedt
de billijke kosten en erelonen van
jouw vrij gekozen advocaat.

Je wenst een testament aan te
vechten. Door een belangrijke
schenking dreigt je wettelijk
beschermd erfdeel niet
gerespecteerd te worden. Je hebt
ook je twijfels over de echtheid van
het testament. Euromex biedt je
bijstand in deze moeilijke discussie.

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.

Je bent het slachtoffer van een
oplichting door een malafide
internetwinkel. De oplichter wordt
gevat. Je kan vrij een advocaat
kiezen, die voor onze rekening
een nota als burgerlijke partij
neerlegt. Euromex vergoedt de
billijke en gerechtvaardigde kosten
en erelonen en de btw die op dit
bedrag verschuldigd is.

Pagina 3 van 5

360°

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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