PRIVE LEVEN

LEGAL VILLAGE FAMILY PRIVE LEVEN FIX/FLEX/FULL
PLAFONDS

DREMPEL*

GEDEKTE WAARBORGEN

PRAKTISCH VOORBEELD

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal

U wordt tijdens een uitstap aangevallen door een hond en raakt gekwetst

125.000 € **

/

Wereldwijd

Extra-contractueel burgerrechtelijk
verhaal e-reputation

Het ex-vriendje van uw dochter zet foto’s van hun
relatie op internet en besmeurt haar reputatie

125.000 € **

0€

/

Wereldwijd

125.000 € **

0€

/

FIX / FLEX

FULL

350 €

0€

WACHTTIJD

TERRITORIALITEIT

Identiteitsdiefstal

Een derde gebruikt uw identiteit om aankopen te doen

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal
betreffende een onroerend goed en zijn inhoud

De zoon van je buur plaatst een mooie graffiti op je voorgevel

25.000 €

0€

/

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

Strafrechtelijke verdediging

U negeert de wegsignalisatie tijdens een fietstocht

125.000 € **

0€

/

Wereldwijd

Extra-contractuele burgerrechtelijke verdediging

U wordt burgerlijk aansprakelijk gesteld en hebt een
belangenconflict met uw burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar

125.000 € **

350 €

0€

/

Wereldwijd

Medisch ongeval of medische fout

Een operatie werd niet goed uitgevoerd waardoor u schade lijdt

100.000 € (FULL)/
50.000 € (FLEX/FIX)

350 €

3 maanden

Full : Wereldwijd
Fix en Flex : EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

Contractueel verzekeringen B.A. Privé leven

Uw verzekeraar BA Privé leven weigert
haar tussenkomst in een schadegeval

20.000 €

350 €

/

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

De burengeschillen

Uw buurman maakt heel veel lawaai en bezorgt u hierdoor overlast

20.000 € per schade
geval/verzekeringsjaar

0€

/

Wereldwijd

Disciplinair recht

U wenst zich als leraar/ambtenaar/… te verdedigen tegen een
mogelijkse schorsing

20.000 €

0€

/

Belgische rechtsmacht/EU

Persoonsgegevens

De fabrikant van uw smart tv verzamelt uw gegevens en gebruikt deze
voor marketingdoeleinden. U heeft hiervoor geen toestemming verleend.

20.000 €

0€

/

Verhoor bijstand in het kader van Salduz-wet

U wenst bijstand van een advocaat voor uw zoon
jonger dan 16 jaar, die door de politie zal worden verhoord

2.500 € per schade
geval/verzekeringsjaar

0€

/

Contracten van het prive-leven

U bestelt een nieuwe zetel maar deze wordt niet geleverd

20.000 €

350 €

3 maanden

Contractueel verzekeringen

U betwist de interpretatie door uw verzekeraar van de algemene
voorwaarden van uw verzekeringspolis

20.000 €

350 €

/

FIX

FLEX

Wereldwijd

NIET GEDEKT
NIET GEDEKT
EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

Online contract prive-leven

U koopt online een computer die bij levering beschadigd blijkt te zijn

10.000 €

350 €

3 maanden

Contract prive-leven toegang tot het internet

U heeft een geschil met uw internetprovider

10.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

Frauduleus gebruik van betaalmiddelen

Een derde slaagt erin via internet de gegevens
van uw bankkaart te kopiëren en koopt er goederen mee

10.000 €

350 €

/

NIET GEDEKT

Arbeidsrecht

U betwist uw ontslag wegens zware fout

10.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Sociale zekerheidsrecht

Het ziekenfonds is van mening dat u terug
kan gaan werken terwijl dit niet zo is.

20.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Sociale bijstand

U heeft een conflict met het kinderbijslagfonds

20.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Fiscaal recht

U gaat niet akkoord met de belastingberekening door de fiscus

20.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Administratief recht

U gaat niet akkoord met een gas-boete

20.000 €

350 €

12 maanden

Schoolrecht

U gaat niet akkoord dat uw kind van school wordt gestuurd

20.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Personen en familierecht

U betwist het vaderschap van een kind

20.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Eerste echtscheiding door onderlinge
toestemming en/of 1ste familiale bemiddeling

U wil uit het echt scheiden door een onderlinge toestemming

750 € per verzekerde

350 €

Eerste familiale
bemiddeling : 12 maanden
Eerste echtscheiding door
onderlinge toestemming :
36 maanden

Erfrecht, schenkingsrecht en
testamentsrecht en digitaal overlijden

U betwist het testament van uw vader

20.000 €

350 €

12 maanden

Auteursrechten

U gebruikt beelden die u op internet vond
maar die beschermd zijn door auteursrechten

5.000 € per schade
geval/verzekeringsjaar

350 €

4 maanden

Belgische rechtsmacht / EU

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

* Behalve ingeval van strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, bedraagt onze tussenkomstdrempel 1.000 € per schadegeval voor de optie Full en 2.500 € voor de optie's Fix en Flex, ingeval van beroep bij het Hof van Cassatie of zijn equivalent in het buitenland.
** Voor deze waarborgen is er ook dekking wanneer het schadegeval zich voordoet in het kader van uw professionele activiteit (zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2.) of deze van een van uw naasten. In dit geval is ons tussenkomstplafond gelimiteerd tot 20.000€ per schadegeval

Niet-contractueel document. De informatie in de tabel is uitsluitend voor indicatieve doeleinden, onder alle voorbehoud. Alleen de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing. AV Legal Village Family 10.2020.
Elke garantie voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).
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

FULL

WONING

LEGAL VILLAGE FAMILY WONING FIX/FLEX/FULL
DREMPEL*

GEDEKTE WAARBORGEN

PRAKTISCH VOORBEELD

PLAFONDS

Bijstand expertise met betrekking
tot het verzekerd goed

U wil een tegenexpertise uitvoeren naar aanleiding
van een geschil met uw brandverzekeraar

20.000 €

2.500 € **
1.000 €

/

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal

De gemeente legt een nieuwe voetpad en beschadigt uw oprit

125.000 €

350 €

/

Strafrechtelijke verdediging

U bouwt een bijgebouw zonder vergunning

125.000 €

/

/

Extra-contractuele burgerrechtelijke verdediging

Uw stookolietank lekt en de stookolie vervuilt de tuin van uw buur

125.000 €

350 €

/

Burengeschillen

De boom van uw buur neemt het zonlicht weg in de tuin

20.000 € per schade
geval/verzekeringsjaar

/

/

FIX / FLEX

FULL

WACHTTIJD

TERRITORIALITEIT

FIX

FLEX

Contractueel verzekeringen

Uw brandverzekeraar weigert haar tussenkomst voor een waterschade

20.000 €

350 €

/

Schadegeval met betrekking tot het
vakantieverblijf

De eigenaar van de vakantiewoning is van mening dat u een stoel
heeft beschadigd. U betwist dit en wil een deskundig advies

20.000 €

350 €

/

Bescherming van persoonsgegevens

De fabrikant van uw ingebouwde en connected koelkast
gebruikt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming

20.000 €

/

/

Onderzoekskosten

U hebt waterschade. De oorsprong van het lek moet gezocht worden

20.000 €

350 €

/

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Voor de start van grote wegwerkzaamheden wil u samen met de
aannemer vooraf een plaatsbeschrijving maken van uw woning

20.000 €

/

/

Contractueel schadegeval met
betrekking tot het vakantieverblijf

De via Airbnb gehuurde vakantie woning stemt niet
overeen met wat in de advertentie werd voorgespiegeld

10.000 € per schade
geval/verzekeringsjaar

350 €

6 maanden

NIET GEDEKT

Contracten gebouw

Er wordt een nieuwe verwarmingsketel geïnstalleerd en deze werkt niet

20.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

De onteigening van het verzekerd goed

U betwist de door het Gewest voorgestelde
vergoeding in geval van onteigening

20.000 €

350 €

6 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Grenzen van het verzekerd goed

Een discussie onstaat met uw buurman over de grenzen van uw woning

20.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Aankoop-verkoop van een onroerend goed

Na de aankoop van een onroerend goed
stelt u een verborgen gebrek vast

20.000 €

350 €

3 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

FULL

NIET GEDEKT
EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

NIET GEDEKT

Fiscaal verhaal

U bent het niet eens met de verhoging van de onroerende voorheffing

20.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Contractueel huur

Uw huurder beschadigt uw eigendom

12.500 €

350 €

6 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Administratief recht

De bouwvergunning voor de renovatie
van uw verzekerde woning werd geweigerd

20.000 €

350 €

12 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

Zakelijke rechten

Er ontstaat een discussie over uw recht op doorgang

20.000 €

350 €

6 maanden

NIET GEDEKT

NIET GEDEKT

* Behalve ingeval van strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, bedraagt onze tussenkomstdrempel 1.000 € per schadegeval voor de optie Full en 2.500 € voor de optie's Fix en Flex, ingeval van beroep bij het Hof van Cassatie of zijn equivalent in het buitenland.
**	In de waarborg 'bijstand expertise', bedraagt onze tussenkomstdrempel 1.000 € per schadegeval voor de optie Full en 2.500 € voor de optie's Fix en Flex. In het geval de inzet lager is dan de tussenkomstdrempel zullen wij toch proberen het schadegeval minnelijk af te handelen.
Wij zullen echter geen externe kosten ten laste nemen.

Niet-contractueel document. De informatie in de tabel is uitsluitend voor indicatieve doeleinden, onder alle voorbehoud. Alleen de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing. AV Legal Village Family 10.2020.
Elke garantie voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).
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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

