D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s

DE PIONIER
IN RECHTS

Rechtsbijstand
Garagehouder
Verzekerde waarborgen

Bedrag

Territorialiteit

Minimum geschil

Wachttermijn

(excl. BTW)

- U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels op de werkplaats.
- De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extra-contractuele aansprake-

1.

Service Box

Geen externe
kosten

Volgens waarborggrenzen hieronder

-

-

2.

Burgerlijk verhaal
Met inbegrip van: voorafgaandelijke
plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

3.

Strafrechtelijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.

4.

Disciplinaire verdediging

50 000 EUR

Wereldwijd

-

-

- De verzekeringsnemer ligt in conflict met uw sociaal verzekeringsfonds m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen.

5.

Burgerlijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

Zie spec. vw.

-

- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

6.

Rechtsbijstand rijbewijs en
adminstratieve rechtsbijstand

20 000 EUR

Wereldwijd

-

-

7.

Insolventie van derden

25 000 EUR

Wereldwijd

1 000 EUR

-

- De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen.

8.

Strafrechtelijke borgstelling

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

- Een nieuw complex is in opbouw in de buurt van verzekerde en u wilt zich hiertegen verzetten.

9.

Voorschot op schadevergoeding

- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

lijkheid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis D.A.S. U kunt voor de burgerlijke verdediging beroep doen op
D.A.S.
Arbeids- & sociaal recht:

Administratief recht:

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

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

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

11. Arbeids- en sociaal recht

15 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

3 tot 12 maanden

12. Administratief recht

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

12 maanden

13. Fiscaal recht

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

Zie spec. vw.

14. Na Brand

50 000 EUR

Europa en de Middellandse Zee

1 000 EUR

-

15. Contracten leveranciers

20 000 EUR

Europa en de Middellandse Zee

1 000 EUR

3 maanden

16. Huurrechtsbijstand

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

3 maanden

17. Rechtsbijstand derden bestuurder
en inzittende

20 000 EUR

België en Belgisch recht

-

-

18. Rechtsbijstand contracten
verhuurvoertuigen

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

-

Opties

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke,
provinciale en gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om

D.A.S.
uw redder in nood

hem tot rede te brengen zodat het dossier voor de rechtbank wordt gebracht.
Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst onvoldoende
schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden…
Contracten leveranciers:
- Geschillen met leveranciers van producten en diensten: geschil i.v.m. een herinrichting van de garage, de aankoop
van informatica, met de boekhouder, een publiciteitsagentschap, een webdesigner…

Rechtsbijstand voor de garagehouder, de hersteller, concessiehouder tot maximaal 20 personen in dienst.
Tot 10 voertuigen met nummerplaat ingeschreven op naam van de verzekeringsnemer of die de verzekeringsnemer toebehoren

- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag
invaliditeitspercentage voorstelt.

worden zonder bijpremie en zonder meldingsplicht verzekerd.

- Indien de verzekeringsmaatschappij B.A.-uitbating / B.A.-na levering / B.A.-toevertrouwd goed / B.A.-beroepsaan-

Onder voertuigen met nummerplaat, wordt bedoeld:

- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in het nadeel van de verzekerde.

sprakelijkheid onterecht dekking weigert, verdedigt D.A.S. uw belangen.
-

De eigen voertuigen

-

De handelaars- en proefrittenplaten

-

Takelwagen

- Uitsluiting: de contractuele geschillen met leveranciers van producten en diensten met betrekking tot de levering,
aan- en verkoop, herstelling, onderhoud, huur of fabricatie van voertuigen, van accessoires en van alle materiaal
bestemd om geplaatst te worden in of op een voertuig.

Enkele voorbeelden
Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 10):
- Er ontstaan barsten in de muren van uw garage wegens zware wegenwerken.
- Bij het ophalen van een voertuig wordt uw depannagewagen zwaar aangereden waardoor deze tijdelijk onbeschikbaar is.
U hebt aanzienlijke financiële schade.
- Door een verkeerde montage van de banden krijgt uw klant een zwaar ongeval. U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens

Opties:
Huurrechtsbijstand: geschillen met de eigenaar van de garage, niet respecteren van de huurtermijn, discussie rond de
huurwaarborg, verwaarlozing van het handelspand door de eigenaar…
Rechtsbijstand derden bestuurder / inzittende: de dekking van de bestuurder/passagier (andere dan de verzekerde
personen) van het verhuurde of gratis ter beschikking gegeven vervangingsvoertuig.
Rechtsbijstand contracten verhuurvoertuigen: contractuele geschillen met de huurder van een verhuur- of
vervangingsvoertuig.

het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.
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