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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering Rechtsbijstand Auto “Artikel” 1 beoogt uw belangen op juridisch vlak te vrijwaren voor schadegevallen i.v.m. het gebruik van uw voertuig.
Dit houdt in dat wij alle middelen aanwenden om in uw voordeel een minnelijke, gerechtelijke of administratieve oplossing te vinden, en wij de kosten en
honoraria voor advocaten, technisch advies, experten en gerechtsdeurwaarders, voor de verdediging van uw belangen, ten laste nemen, alsook de kosten
voor de gerechtelijke procedure, m.i.v. de rechtsplegingsvergoeding.

Welke voertuigen worden verzekerd?
Bij onderschrijving van de ‘KLASSIEKE’ formule: wij
verzekeren het voertuig dat is voorzien van de in de
bijzondere voorwaarden vermelde nummerplaat.
Bij onderschrijving van de formule ‘GEZIN’: wij
verzekeren alle voertuigen die door u (natuurlijke
persoon) of door een van uw naasten worden
gebruikt (personen die bij u inwonen) .
Bij onderschrijving van de formule ‘VLOOT’:
wij verzekeren alle voertuigen die door u
(rechtspersoon) worden gebruikt.
Wij definiëren “voertuig” als om het even welk
motorrijtuig dat zich over land verplaatst. Wij
verzekeren automatisch aanhangwagens en caravans,
evenals het vervangingsvoertuig indien het verzekerd
voertuig niet kan rijden, alsook het voertuig dat
aan een derde toebehoort en toevallig door een
verzekerde wordt gebruikt.
Waarborgen :
De waarborg “Artikel 1 – beste rechtsbijstand op
de markt”, d.w.z. dat indien u op de Belgische markt
een rechtsbijstandspolis Auto vindt die u in het
kader van de afhandeling van uw schadegeval betere
voorwaarden van tussenkomst biedt, wij ons ertoe
verbinden om u dezelfde voorwaarden toe te kennen.
Uw verdediging op strafgebied indien u wordt
vervolgd voor inbreuken op elk type van
reglementering met betrekking tot het wegverkeer.
Uw verhaal tegen een derde gebaseerd op een
buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid
voor uw schadeloosstelling. Deze waarborg
omvat bovendien de vorderingen tot
schadeloosstelling gebaseerd op de wetgeving inzake
arbeidsongevallen en op artikel 29 bis van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(zwakke weggebruikers).

Wat is niet verzekerd ?
vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou
worden,
zware fouten die u begaat, overeenkomstig artikel
62 van de wet van 14.04.2014 betreffende de
verzekeringen: vrijwillige slagen en verwondingen,
fraude en/of oplichting, diefstal, geweld, agressie,
vandalisme, herhaalde inbreuken op de
reglementering inzake rusttijden en belading.
schadegevallen die betrekking hebben op:
o oorlogsfeiten, burgerlijke of politieke onrust,
stakingen of lock-outs waaraan de verzekerde
actief heeft deelgenomen.
o roekeloze en duidelijk gevaarlijke daden, zoals
vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen.
o deelname aan een race, snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd.
o catastrofale gevolgen van kernenergie of grote
natuurrampen.
o het onderhavige contract.
o de verdediging van rechtsbelangen die het gevolg
zijn van rechten en/of verplichtingen die aan u
worden overgedragen nadat het schadegeval zich
heeft voorgedaan.
schadegevallen onder de bevoegdheid van de
internationale of supranationale rechtbanken of het
Grondwettelijk Hof en van het Hof van Assisen.
kosten voor ademtesten en bloedanalyses, boetes,
opdeciemen, strafrechtelijke transacties en bedragen
die aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden dienen te worden betaald.
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Wat is verzekerd ?

Wat is verzekerd ? (vervolg)
Uw burgerrechtelijke verdediging tegen vorderingen
tot schadeloosstelling die door een derde tegen
u worden ingesteld en die gebaseerd zijn op een
buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid,
op voorwaarde dat u geen verzekering “burgerlijke
aansprakelijkheid” heeft, zoals de verzekering BA
Auto of BA Gezin, die deze verdediging op zich
neemt of zou moeten nemen voor zover er met
deze verzekeraar geen belangenconflict is.
De verdediging van uw juridische belangen bij elke
betwisting aangaande contracten waarvan het
verzekerd voertuig het voorwerp uitmaakt.
De bescherming van uw belangen in procedures
inzake administratieve geschillen, zoals een rijverbod,
de intrekking, beperking of teruggave van het
rijbewijs, de inschrijving, de autokeuring of de
verkeersbelasting van het verzekerd voertuig.
Indien zich met uw voertuig een verkeersongeval
voordoet, en u er niet in slaagt om de u door een
definitieve gerechtelijke uitspraak toegekende
schadevergoeding te bekomen omdat de
aansprakelijke derde onvermogend is, verbinden wij
ons ertoe u deze schadevergoeding uit te betalen en
dit onder de voorwaarden bepaald in het artikel 6.6
van de algemene voorwaarden.
Wij schieten u de gelden voor die nodig zijn om
uw lichamelijke letsel te vergoeden (80 % van het
onbetwiste bedrag) als u het slachtoffer was van
een verkeersongeval en er werd vastgesteld dat een
geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor
uw schade.
Wij schieten u ten belope van maximum 25.000 €
de strafrechtelijke borg voor die door de lokale
overheid wordt geëist voor uw invrijheidstelling,
indien u in preventieve hechtenis wordt gehouden, of
indien u niet in hechtenis wordt genomen, om u in
vrijheid te houden.
Wij betalen het bedrag van de vrijstelling van de
verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
vooruit wanneer een aansprakelijke derde in gebreke
blijft deze te betalen op voorwaarde dat hij volledig
aansprakelijk is voor uw schade en voor zover zijn
verzekeraar ons heeft bevestigd dat hij tussenbeide
komt.
Wij waarborgen ten belope van maximum 25.000 €
per schadegeval, de kosten voor de repatriëring
van het verzekerd voertuig, van de plaats van
het ongeval naar uw woonplaats, ten gevolge van
een verkeersongeval in het buitenland, indien het
verzekerd voertuig daardoor niet meer in staat is
om naar België terug te rijden, hetzij op eigen kracht
na een voorlopige herstelling, hetzij op een andere
vervoerswijze voorzien voor het ongeval.
Wij betalen u, indien u de nodige bewijsstukken
voorlegt, de verplaatsings- en verblijfskosten terug
die u diende te maken om in de hoedanigheid van
verdachte te verschijnen voor een buitenlandse
rechtbank. De verplaatsings- en overnachtingswijze
moeten redelijk zijn en in overleg met ons worden
bepaald.

Zijn er beperkingen in de dekking?
h et maximaal verzekerd bedrag per schadegeval
bedraagt 125.000 € alle taksen inbegrepen. De
verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een
maximum van 25.000 alle taksen inbegrepen voor
de waarborgen ‘insolventie van derden’, voorschot’,
‘strafrechtelijke borg’ en ‘repatriëring van het voertuig’.
In het kader van de waarborg ‘insolventie van derden’,
wordt onze schadevergoeding toegekend voor zover
geen enkele overheids- of privé-instelling kan worden
uitgeroepen tot debiteur van deze vergoeding. Onze
waarborg is niet van kracht in geval van diefstal, poging
tot diefstal, afpersing of fraude, inbraak, agressie,
gewelddaden, vandalisme en misbruik van vertrouwen.

Waar ben ik verzekerd ?
De waarborg geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst,
• Indien er zich tijdens de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de risico’s aanzienlijk en duurzaam
verzwaren, moet u ons dat melden,
• U dient de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• Zo dit toch gebeurt, dient u alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.
• Bij schade verbindt u zich er toe ons dit zo snel mogelijk te melden en ten laatste één maand na de feiten, ons alle nuttige
inlichtingen te verschaffen en te antwoorden op onze vragen om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te
bepalen.
• U dient ons in de mogelijkheid te stellen om alle nodige stappen te ondernemen om tot een minnelijke schikking te komen. Het
automatisch beroep op een advocaat is dan ook niet verzekerd, tenzij in hoogdringende gevallen. Indien u een advocaat aanstelt
zonder ons dit voorafgaandelijk te melden, hebben we het recht de betaling van de kosten en honoraria die ons vervolgens
worden aangeboden, te weigeren.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.
De waarborg blijft verworven voor schadegevallen die zich voordoen binnen de zes maanden na het einde van de
verzekeringsovereenkomst in zover de gebeurtenis of de omstandigheid die aan de oorsprong ligt van het schadegeval, zich heeft
voorgedaan tijdens de geldigheidsperiode van de overeenkomst.
Schadegevallen die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die dateren voor de ondertekening van deze
verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd (tenzij u aantoont dat u redelijkerwijze niet kon weten dat die een betwistbaar
karakter hadden).

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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