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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
De rechtsbijstandverzekering is een verzekering die de verdedigingskosten (advocaten, raadgevers, enz.) en experti-
sekosten bij een geschil dekt. De rechtsbijstandverzekering biedt hulp en advies bij juridische conflicten. De rechts-
bijstandverzekering is een facultatieve bijverzekering bij de verzekering Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheid 
 

 

 
Wat wordt verzekerd? 
 
 De rechtsbijstandverzekering is van 

toepassing bij een extracontractuele 
rechtsvordering, in der minne of via een 
gerechtelijke procedure, wanneer de 
verzekerde verweerder is, ingeval het geschil 
gedekt zou zijn geweest in burgerrechtelijke 
bedrijfsaansprakelijkheid indien de 
verzekerde aansprakelijk was geweest. 

 Ze is ook van toepassing voor de 
strafrechtelijke verdediging van de 
verzekerde in burgerrechtelijke 
bedrijfsaansprakelijkheid, zodra de 
burgerlijke belangen zijn geregeld. 
 

Wat wordt terugbetaald? 
 
 De verzekering dekt de rechtsbijstand aan de 

verzekerde om te komen tot een minnelijke 
schikking van het geschil 
 

 Ingeval een minnelijke regeling niet 
haalbaar is, betaalt de verzekering de kosten 
en erelonen van advocaten, experts en 
deurwaarders om het geschil voor de 
rechtbank te beslechten, inclusief de kosten 
voor gerechtelijke of buitengerechtelijke 
procedures. 
 

Wat is het verzekerde bedrag? 

 We zullen de verzekerde bedragen 
individueel met u afspreken. 

 
 

Wat wordt niet verzekerd? 
 
Zijn niet verzekerd:    
 
x boetes, transacties met het openbaar 

ministerie en vergoedingen, inclusief de 
interesten en bijhorende kosten die ten 
laste zouden komen van de verzekerde. 

x Behoudens noodgevallen, de kosten 
gemaakt vooraleer het geschil werd 
aangegeven aan de verzekeraar. 

x De niet-noodzakelijke kosten zoals extra 
kosten die voortvloeien uit het feit dat 
de verzekerde een advocaat aanstelt bui-
ten het gerechtelijk arrondissement van 
het hof van beroep waar de zaak moet 
worden bepleit, enz. 
 

  

 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

We kunnen niet alle denkbare gevallen ver-
zekeren. Daarom hebben wij bepaalde geval-
len uitgesloten van verzekeringsdekking. 
Bijvoorbeeld:  
!  Conflicten tussen verzekerden; 
!  Geschillen met betrekking tot contrac-

ten; 
!  Geschillen voor de Raad van State, het 

Grondwettelijk Hof of een internationale 
of supranationale rechtsmacht. 

! Geschillen die zijn veroorzaakt aan of 
door een verzekerde in de hoedanigheid 
van eigenaar, bestuurder, inzittende of 
houder van een motorrijtuig onderwor-
pen aan de wetgeving op de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. 
 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Wij verzekeren de geschillen die zich voordoen in de Europese Unie, voor zover ze 
voortvloeien uit feiten die toe te schrijven zijn aan de in België gevestigde verzekerde 
rechtspersonen. 
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Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd 
van de overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in 
de Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken. 
 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende 
betalingsverzoeken in geval van spreiding van de premie 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. De duurtijd, en al dan niet de 
automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


