Verzekering Rechtsbijstand
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Legal Village Family
Flex Tax Advantage

AXA Belgium – België – N.V. van Verzekeringen – NBB nr 0039
« Legal Village, merk van AXA, gespecialiseerd in rechtsbijstand »
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende
degekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Legal Village Family Flex Tax Advantage is een verzekering rechtsbijstand die de schadegevallen dekt die u in uw privéleven en in enkele gevallen van uw professionele
activiteit kunnen overkomen. Wij verbinden er ons toe, onder de voorwaarden zoals bepaald in onze algemene voorwaarden en in geval van een gedekt schadegeval, ut
e helpen om minnelijk uw rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te
nemen. Dit product kan recht geven op een belastingvermindering conform de wet van 22/04/2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wat is verzekerd?
Principe: De maatschappij verbindt zich ertoe in het geval van de hieronder
opgesomde gedekte risico’s u te helpen om minnelijk uw rechten te laten
gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en
de kosten die eruit voortvloeien ten laste te nemen.

!

3 maanden voor volgende dekkingen:
– Algemene contracten (behalve
verzekeringen: geen wachttijd)
– Sociaal statuut als zelfstandige
– medisch ongeval of medische fout

De hieronder vermelde tussenkomstplafonds gelden per schadegeval.
GEDEKTE WAARBORGEN

TUSSENKOMSTPLAFOND

Burgerlijk verhaal

125.000 € *

Strafrechtelijke verdediging

125.000 € *

Burgerrechtelijke verdediging

125.000 € *

Algemene Contracten

20.000 €

Fiscaal Recht

13.000 €

Administratief recht

13.000 €

Erfrecht, schenkingsrecht en testamentsrecht

13.000 €

Personen-en Familierecht behalve voor
geschillen betreffende echtscheiding en
bemiddeling in familiezaken :

13.000 €

Echtscheiding

3.375 €**

Eerste bemiddeling in familiezaken

13.000 €

Arbeidsrecht

6.750 €

Sociaal statuut als zelfstandige

6.750 €

Bouwcontracten

6.750 €

Disciplinair recht

20.000 €

Medisch ongeval of medische fout

50.000 €

Burengeschillen

20.000 € per
schadegeval /
verzekeringsjaar

Contractueel verzekeringen

20.000 €

Bijstand expertise met betrekking tot het
verzekerd goed

20.000 €

Onderzoekskosten

20.000 €

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

20.000 €

Contractueel schadegeval met betrekking tot
het vakantieverblijf

10.000 € per
schadegeval /
verzekeringsjaar

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal
betreffende de tweede verblijfplaats

20.000 €

*V
 oor deze waarborgen is er ook dekking wanneer het schadegeval zich voordoet
in het kader van uw professionele activiteit of deze van een van uw naasten. In
dit geval is ons tussenkomstplafond gelimiteerd tot 20.000€ per schadegeval
** P
 er verzekerde persoon.

De wachttijd vanaf de aanvangsdatum van de verzekerde waarborg of
van het toegevoegde risico bedraagt :

bij

contractueel

geschil

6 maanden voor volgende dekkingen:
– Schadegeval betreffende de huur van een vakantieverblijf
– Zakenrechten
12
–
–
–
–
–
–

maanden voor volgende dekkingen:
Arbeidsrecht
Fiscaal Recht
Administratief Recht
Erfrecht, schenkingsrecht en testamentsrecht
Personen – en familierecht
Eerste bemiddeling in familiezaken

36 maanden voor volgende dekking:
– echtscheiding
– bouwcontracten

!

!
!
!

Voor alle andere waarborgen is de dekking onmiddellijk verworven
Tussenkomstdrempel:
Behalve voor de waarborgen strafrechtelijke verdediging, burgerlijk
verhaal, burgerrechtelijke verdediging, burenhinder, disciplinair recht,
tegensprekelijke plaatsbeschrijving, bouwcontracten en bijstand
expertise, bedraagt de tussenkomstdrempel van de Maatschappij €
350 per schadegeval.
Voor de waarborg bouwcontracten, bijstand expertise en voor een
beroep bij het Hof van Cassatie of zijn equivalent in het buitenland
(met uitzondering van een strafrechtelijke verdediging) bedraagt de
tussenkomstdrempel € 1.000.
Indien de inzet van het geschil lager is dan de tussenkomstdrempel
zullen wij toch proberen het schadegeval minnelijk af te handelen. Wij
zullen echter geen externe kosten ten laste nemen
Verdelingsprincipe: In het geval dat een schadegeval onder
verschillende « verzekerde waarborgen » valt binnen uw contract,
zal enkel 1 tussenkomstplafond van toepassing zijn, met name het
hoogste van deze verschillende waarborgen.
….

Wat is niet verzekerd?
De hieronder vermelde lijst is niet-exhaustief. Raadpleeg steeds de algemene en/of de bijzondere voorwaarden voor meer details.
Wij verzekeren geen schadegevallen :
✘ Waarbij de verzekerde optreedt als eigenaar, huurder, bestuurder of houder van een motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; deze uitsluiting is niet van toepassing op alle varianten van elektrische fietsen
of in het geval van joyriding door een minderjarige verzekerde.
✘ Die het gevolg zijn van de daden van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in het geval van opzettelijke slagen en verwondingen,
moord, doodslag, agressie, vechtpartijen, gewelddaden, aanranding, voyeurisme, mensenhandel, racisme, xenofobie, dronkenschap of gelijkaardige toestand
voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, fraude, oplichting, afpersing, laster, diefstal, smokkel, vandalisme, deelnemen aan
of aanzetten tot verboden weddenschappen, hacking, valsheid in geschrifte, valsheid en gebruik van valse stukken, identiteitsdiefstal, belaging, verkrachting
en stedenbouwkundige overtredingen;
✘ Met betrekking tot het bouwen, veranderen, verbeteren, renoveren, restaureren, afbreken van een onroerend goed wanneer deze werken werden uitgevoerd
door een aannemer die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de gezegde werken uit te voeren;
✘ ...

Waar ben ik gedekt?
De waarborgen zijn wereldwijd verworven, met uitzondering echter van bepaalde specifieke waarborgen die beperkt zijn tot onder andere Europa, België of een
Belgische rechtsmacht, .... Voor deze waarborgen verzoeken wij u om onze algemene voorwaarden te raadplegen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
–
–
–

–

Bij het sluiten van de overeenkomst : deel ons nauwkeurig alle u bekende omstandigheden mee die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens
die van invloed kunnen zijn op onze beoordeling van het risico
Gedurende de overeenkomst : deel ons elke wijziging mee die een belangrijke en blijvende verandering in het risico kan vormen. Bv vermindering of verzwaring
van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet:
Bij schadegeval :
•
neemt u alle redelijke stappen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
•
deelt u onverwijld en in elk geval zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, het schadegeval, de exacte omstandigheden, de omvang van de schade, de
verwondingen en alle andere nuttige informatie mee aan het door AXA gekozen schaderegelingsbureau m.n. NV Legal Village Boomkwekerijstraat 25, te
1000 Brussel en/of per mail naar het adres aangifte@legalvillage.be.
•
werkt u mee aan de afhandeling van het schadegeval. Zo bv ontvangt u onze expert, bezorgt u ons gerechtelijke documenten, , ...
Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er een nadeel voor ons uit voortkomt, kunnen wij aanspraak maken op een vermindering van onze
prestatiesovereenkomstig het geleden nadeel

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks 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. Een deel van de effectief betaalde premie kan fiscaal afgetrokken worden en dit
overeenkomstig de wet van 22/04/2019

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Legal Village is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel • Tel. : 02 678 61 11 • Internet : www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

4500527 - 10.2020

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen:
– uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract.
– in geval van definitieve overbrenging van het domicilie van de verzekeringsnemer naar het buitenland
– na aangifte van een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding door de Maatschappij.
U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

