Bijzondere voorwaarden N5009
06/2013

RECHTSBIJSTAND
BIJZONDERE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1
WELKE ZIJN DE MAXIMALE TUSSENKOMSTEN EN VEREISTE MINIMA
PER SCHADEGEVAL?
Overeenkomstig de artikelen 2.3.1. en 2.3.2. van de algemene
voorwaarden van het contract, zijn de volgende maximale
tussenkomsten en vereiste minima per schadegeval van
toepassing.
1.1. Polissen voertuigen all risk
1. Voor alle schadegevallen rechtsbijstand is de maximum
tussenkomst 100.000 EUR per schadegeval.

Verzekerde waarborgen
(bedrag in EUR)

Polis Na Brand
Vereist
Minimum*

Maximale
Tussenkomst*

2. De waarborgen insolventie van derden, strafrechtelijke
borgstelling en voorschot op schadevergoeding zijn gedekt
tot 20.000 EUR per schadegeval.
3. De waarborg repatriëring is gedekt met een maximale
tussenkomst van 1.500 EUR per schadegeval.
4. De expertisekosten aankoop van een tweedehands voertuig
tot 150 EUR.
Er is geen vereist minimum voorzien.
1.2. Polissen voor loon- en weddetrekkenden (privé- en
beroepsleven)

Polis Privé-leven
Vereist
Minimum*

Maximale
Tussenkomst*

Consumentenpolis

Economische polis

VeVeMaximale
reist
Tussenreist
Minikomst*
Minimum*
mum*

Maximale
Tussenkomst*

Conflictenpolis

Effec- Vereist
tieve
Minivrimum*
jstelling (a)

Maximale
Tussenkomst*

1. Burgerlijk verhaal (incl. opspringskosten
verdwenen kinderen)

100000

100000

100000

100000

2. Strafrechtelijke verdediging

100000

100000

100000

100000

3. Disciplinaire verdediging

100000

100000

100000

4. Burgerlijke verdediging

350

100000

5. Contract. geschillen B.A.-Gezin

350

20000

6. Samenloop contract. en extracontract.
aansprakelijkheid

350

20000

350

100000

350

100000

100000

350

100000

7. Insolventie van derden

20000

20000

20000

20000

8. Strafrechtelijke Borgstelling

20000

20000

20000

20000

9. Voorschot op
schadevergoeding

20000

20000

20000

20000

10. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.

20000

20000

20000

20000

11. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving
12. Na brand woning

500
350

20000

Facultatief risico
350

13. Algemene contracten

500

500

350

20000

350

350

20000

Effectieve
vrijstelling (b)
(optie)

500

20000

350

20000

20000
350

20000

350

20000

14. Personen- en familierecht
(1) Algemeen
(2) Echtscheiding O.T. + 		
Fam. Bem.

500

(2) 750
per pers.

350

(1) 20.000
(2) 750 per
pers.

(1) 250

15. Erf-, schenkings- en testamentenrecht

500

5000

250

350

20000

250

16. Huurrechtsbijstand

500

5000

250

350

20000

250

17. Administratief recht

500

5000

250

350

20000

250

18. Fiscaal recht

500

5000

250

350

20000

250

19. Arbeids- en Sociaal recht

350

10000

250

20. Zakenrecht

350

20000

250

* Alg. Vw. Art. 2.3.1 en 2.3.2

(a) Vrijstelling op externe kosten (economische polis):
Er is een effectieve vrijstelling van 250 EUR per schadegeval. Dit betekent
dat verzekerde dit bedrag aan D.A.S. op eerste verzoek dient te betalen van
zodra D.A.S. zich verbindt externe kosten te maken in overeenstemming
met art. 2.1.2. van de algemene voorwaarden. In afwijking van art. 8.7.
van de algemene voorwaarden krijgt de verzekerde het bedrag van reële
vrijstelling geheel of gedeeltelijk terug tot maximum de hem toegekende
rechtsplegingsvergoeding. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding
dat de vrijstelling overschrijdt, komt D.A.S. toe. Deze vrijstelling geldt niet
in geval de verzekerde het geschil probeert op te lossen door een beroep te
doen op de gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of op verzoening.

(b) Optie : vrijstelling op externe kosten (conflictenpolis):
Mits vermelding op het verzekeringsattest is er een effectieve vrijstelling
van 250 EUR per schadegeval. Dit betekent dat verzekerde dit bedrag aan
D.A.S. op eerste verzoek dient te betalen van zodra D.A.S. zich verbindt
externe kosten te maken in overeenstemming met art. 2.1.2. van de algemene
voorwaarden. In afwijking van art. 8.7. van de algemene voorwaarden krijgt
de verzekerde het bedrag van reële vrijstelling geheel of gedeeltelijk terug tot
maximum de hem toegekende rechtsplegingsvergoeding. Het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding dat de vrijstelling overschrijdt, komt D.A.S. toe.
Deze vrijstelling geldt niet in geval de verzekerde het geschil probeert op te
lossen door een beroep te doen op de gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling
of op verzoening.
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1.3. Polissen zelfstandigen en firma’s
1.3.1. Polis zelfstandigen en firma’s “OP MAAT”
(beroepsactiviteiten)
Verzekerde risico’s

Polis Rechtbijstand “Op maat”
Vereist minimum*

Maximale tussenkomst*

Effectieve vrijstelling
(art. 1.3.2.) (optie)

1.

Burgerlijk verhaal

50000 EUR
50000 EUR

2.

Strafrechtelijke verdediging

3.

Disciplinaire verdeding

4.

Burgerlijke verdediging

5.
6.

50000 EUR
art. 5.3.
speciale voorwaarden

50000 EUR

Contracten B.A.-Uitbating

1000 EUR

15000 EUR

Samenloop extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid

1000 EUR

15000 EUR

7.

Insolventie van derden

1000 EUR

20000 EUR

8.

Strafrechtelijke borgstelling

20000 EUR

9.

Voorschot op schadevergoeding

15000 EUR

10. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.

15000 EUR

11. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

500 EUR

12. Arbeids- en Sociaal recht

1000 EUR

15000 EUR

750 EUR

13. Administratief recht

1000 EUR

15000 EUR

750 EUR

14. Fiscaal recht

1000 EUR

15000 EUR

750 EUR

15. Na brand
•
Beroeps-, handels- of industrieel risico
•
Privé-woning

1000 EUR
350 EUR

50000 EUR
20000 EUR

16. Huurrechtsbijstand

1000 EUR

15000 EUR

750 EUR

17. Verzekeringscontracten

1000 EUR

15000 EUR

750 EUR

18. Algemene contracten
•
categorie 1 en 2
•
categorie 3 en 4
•
transportfirma

1000 EUR
1500 EUR
1000 EUR

15000 EUR
15000 EUR
15000 EUR

750 EUR
750 EUR
750 EUR

*Alg. Vw. Art. 2.3.1 en 2.3.2

ARTIKEL 2
GECOMBINEERDE POLISSEN
Indien de polis voertuigen all risk (personenwagen of
bestelwagen < 3,5 ton V.E.R.) gecombineerd is met de polis
privé-leven, consument, economische, conflicten, de polis
op maat (max. 3 pers. in dienst), de polis medische en
paramedische beroepen, de polis all risk zelfstandigen en
firma’s (max. 3 pers. in dienst), polis all risk bemiddelaar voor
verzekeringen en financiële tussenpersoon (max. 3 pers. in
dienst) en de polissen land- en tuinbouw (combi of all risk),
geniet de verzekerde automatisch van de uitgebreide risico’s

rechtsbijstand voertuigen:
a) alle aanhangwagens/caravans toebehorend aan de
verzekerde personen worden beschouwd als verzekerde
voertuigen;
b) alle tweewielers, met of zonder motor, quads en trikes
toebehorend aan de verzekerde personen worden beschouwd
als verzekerde voertuigen.
ARTIKEL 3
ADMINISTRATIEF BEHEER
Administratief beheer betekent het intern minnelijk beheer
waarbij geen externe kosten (overeenkomstig art. 2 van onze
algemene polisvoorwaarden) gemaakt worden. In aansluiting
op art 2.3.2. van de algemene polisvoorwaarden (vereist
minimum per schadegeval) neemt D.A.S. het administratief
beheer ten laste:
- voor de schadegevallen die vallen onder voormeld art. 1.2.
waarvan de waarde van het geschil lager is dan de vereiste
minimum waarde.
- voor de schadegevallen die vallen onder voormeld art. 1.3.
waarvan de waarde van het geschil hoger is dan 350 EUR.
Dit administratief beheer is niet van toepassing op invorderingen
van onbetaalde facturen in de hoedanigheid van schuldeiser.

D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan 6 – 1000 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33
Verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0687 onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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1.3.2. Effectieve vrijstelling op externe kosten
Optie: mits vermelding op het verzekeringsattest is er een
effectieve vrijstelling van 750 EUR per schadegeval voor de
waarborgen aangeduid in de kolom “Effectieve vrijstelling”
van de tabel 1.3.1. Dit betekent dat verzekerde dit bedrag aan
D.A.S. op eerste verzoek dient te betalen van zodra D.A.S. zich
verbindt externe kosten te maken in overeenstemming met
art. 2.1.2. van de algemene voorwaarden. In afwijking van
art. 8.7. van de algemene voorwaarden krijgt de verzekerde
het bedrag van reële vrijstelling geheel of gedeeltelijk terug
tot maximum de hem toegekende rechtsplegingsvergoeding.
Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dat de vrijstelling
overschrijdt, komt D.A.S. toe.
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