RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
FORMULE SILVER
Wat is verzekerd?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Algemene contracten
Onroerende goederen (burgerlijk verhaal, strafrechtelijke en burgerlijke verdediging,
algemene contracten)
Insolventie van derden
Strafrechtelijke borgtocht
Bijstand schadeloosstelling
Bijstand na brand en aanverwante risico’s

Wanneer bent u verzekerd?
•
•
•

Privéleven
Professioneel leven (als loontrekkende en/of ambtenaar)
Onroerend vermogen
(hoofd- en tweede verblijfplaats, huidige en toekomstige)

Wie is verzekerd?
•
•

De onderschrijver van het contract
De leden van zijn gezin

o
o
o

de samenwonende partner of de persoon die bij hem inwoont;
de ouders en de verwanten in rechte lijn die gewoonlijk bij hem inwonen;
de kinderen die niet meer bij hem inwonen maar nog recht geven op kinderbijslag.

Verzekerd in hun hoedanigheid van:

•
•
•
•

particulier in het privéleven;
werkgever van huispersoneel;
eigenaar en/of bewoner van zijn hoofd- en tweede verblijfplaats;
loontrekkende, weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of gelijkgesteld met deze
statuten in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten.

Verzekerde materies

Verzekerd
bedrag°

Territorialiteit

Wachttijd

Burgerlijk verhaal

€ 100.000,00

Wereld

Geen

€ 100.000,00

Wereld

Geen

€ 100.000,00

Wereld

Geen

€ 100.000,00

Europa +
Middellandse Zee

Geen

•
•

•

Na een overval op straat verhalen wij uw
schade op de dader indien deze bekend
is.
Bij het spelen met een bal breken de
kinderen van uw buren een van uw
ramen. Wij komen tussen om uw schade
bij de ouders te recupereren.
Bent u als voetganger, fietser, passagier
van openbaar vervoer of in een voertuig
van een derde slachtoffer van een
verkeersongeval op weg naar het werk of
tijdens een professionele verplaatsing,
dan vorderen wij uw nadeel terug bij de
derde.

Strafrechtelijke verdediging

•

•

•
•

Bij het onvoorzichtig oversteken van de
rijweg veroorzaakt u een zwaar ongeval.
U wordt vervolgd voor onopzettelijke
slagen en verwondingen.
Uw buur legt klacht neer tegen u voor
nachtlawaai. De opgelegde boete is
overdreven en u wenst deze zaak te
pleiten.
U wordt vervolgd omdat u een brand in
de tuin hebt veroorzaakt.
Vervolging voor vermeende handelingen
van psychisch geweld. Wij stellen een
advocaat aan om u voor de rechtbank te
verdedigen.

Burgerlijke verdediging
•

Uw buur die landbouwer is, vervolgt u
voor schade aan zijn gewassen,
veroorzaakt door opgejaagd wild.

Onroerende goederen
(Burg. verhaal / strafrechtelijke en burgerlijke
verdediging)
•

Een gebouw naast uw woning wordt
afgebroken. De werken veroorzaakten
een barst in de gevel. Wij recupereren uw
schade.

Insolventie van derden
•

•

•
•

•

Wereld

Geen

€ 400,00

Wereld

Geen

€ 20.000,00

Europa +
Middellandse Zee

Geen

€ 37.500,00

Europa +
Middellandse Zee

9 maanden

Wij verzekeren de verdediging van uw
belangen in het kader van een geschil
met uw brandverzekeraar die uw
vergoeding ten onrechte beperkt na een
schadegeval.
Na een hagelbui is uw zonnetent
beschadigd en uw verzekeringsmaatschappij weigert tussen te komen.
Na waterschade is de vergoeding die
voorgesteld wordt door de brandverzekeraar onvoldoende om de kosten
van de werken te betalen.

Algemene contracten*

•

€ 20.000,00

Bij een vechtpartij op school wordt de bril
van uw kind gebroken. De BA familiale
verzekeraar van de aansprakelijke partij
vergoedt u, maar de vrijstelling blijft te
verhalen. Wij schieten deze vrijstelling
voor.
Door renovatiewerken, uitgevoerd door
uw buur, wordt uw muur beschadigd. De
verzekeraar BA Uitbating van de
aannemer vergoedt u, maar de vrijstelling
blijft over. Wij schieten u het bedrag van
deze vrijstelling voor.

Bijstand ‘Na brand en aanverwante risico’s’*

•

Geen

U bent betrokken bij een ongeval. Er
wordt een strafrechtelijke borgtocht
geëist om uw vrijheid te behouden.

Bijstand ‘Schadeloosstelling’

•

Wereld

Op basis van een vordering in
extracontractuele aansprakelijkheid kent
een rechtbank u een vergoeding toe voor
schade die u leed ingevolge een fout van
een derde. Deze is spijtig genoeg niet
solvabel.

Strafrechtelijke borgtocht
•

€ 20.000,00

Het bankstel dat u werd geleverd, is niet
conform hetgeen besteld werd.
U hebt een geschil met uw eigenaar
omdat
hij
u
een
buitensporige
huurindexering wil laten betalen. Na
juridische analyse van het dossier
overtuigen wij hem dat deze verhoging
onwettig is.

•

Als gevolg van uw benoeming in België
beslist u om u definitief te vestigen. U
koopt huishoudtoestellen. Een toestel
raakt defect en de verkoper weigert de
waarborg toe te passen. Wij komen
tussen om hem daartoe te dwingen.

Onroerende goederen (Algemene contracten)*

•
•

€ 37.500,00

Europa +
Middellandse Zee

9 maanden

Het huis waarin u zojuist uw intrek heeft
genomen, zit vol huiszwammen.
U verandert van woning en uw vorige
eigenaar vordert ongerechtvaardigde
huurschade.

* Minimum geschil: € 500,00
° De kosten van een eventuele bemiddeling komen niet in mindering van de verzekerde bedragen (behalve bij
familiale bemiddeling).

Tarief
PARTICULIER SILVER
Legal HelpLine inbegrepen

Download onderstaande documenten voor meer informatie:
Bijzondere voorwaarden Particulier Silver
Algemene voorwaarden

€ 121,58

