LEGAL VILLAGE FAMILY
FIX

DIENSTEN
€ 125,- per dag en per verzekerde

Borgtocht

€ 20.000,-

Insolvabiliteit****

€ 20.000,-

Voorschieten van fondsen - lichamelijke schade aan een verzekerde

€ 20.000,-

Kosten voor het opsporen van een verdwenen kind

€ 15.000,-

Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven

€ 1.250,-

Bescherming persoonsgegevens
Psychologische Bijstand
Bijstand onderwijsrecht
E-reputation / tenlasteneming van de onkosten van opkuisen of
verdringen van informatie

€ 1.250,€ 1.250,€ 5.000,- per
schadegeval/
verzekeringsjaar

€ 20.000,Niet gedekt

Niet gedekt

2. COMBINATIES

Niet gedekt

Niet gedekt

FULL TAX ADVANTAGE (Woning + Privé Leven)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full

Niet gedekt

FULL
ALL-IN

FLEX

Niet gedekt

€ 125.000,-

Strafrechtelijke verdediging

€ 125.000,-

Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging

€ 125.000,-

Burengeschillen

€ 20.000,- per schadegeval/ verzekeringsjaar

Contractueel verzekeringen

€ 20.000,-

Vakantieverblijf

€ 20.000,-

Bescherming van persoonsgegevens

€ 20.000,-

Onderzoekskosten

FIX

€ 20.000,-

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal

€ 78,27
€ 56,92
€ 47,43
€ 47,43
€ 32,01

Legal V illage Rec hts b ijs tan d
Ok to b er 2020

€ 82,39
€ 59,91
€ 49,93
€ 49,93
€ 33,70
€ 180,87

Voertuig/Aanhangwagen <3,5t/ Bestelwagen/Minibus/Mobilhome

€ 64,54

www.legalvillage.be

€ 67,93
€ 476,57

€ 529,19
€ 567,14

+ alle voertuigen Full

€ 532,48
€ 572,43
€ 644,63

FULL (Woning + Privé Leven)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ alle voertuigen Full

€ 419,19
€ 457,14

FLEX TAX ADVANTAGE (Woning + Privé Leven)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ alle voertuigen Full

€ 334,68
€ 379,39

FLEX (Woning + Privé Leven)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ alle voertuigen Full

€ 182,40
€ 227,11

€ 366,56
€ 422,48
€ 462,43
€ 534,63
€ 270,66
€ 338,57
€ 385,62
€ 454,70
€ 118,38
€ 186,29
€ 233,34
€ 302,42

FIX (Woning + Privé Leven)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ alle voertuigen Full
+ 1 auto Fix

€ 74,30
€ 142,10
€ 186,81

€ 145,99
€ 193,04
€ 259,59

€ 142,63

€ 145,85

3. BIJKOMENDE WONING in Full Tax Advantage of Full als de waarborgen auto, privé-leven en woning gedekt worden

€ 20.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt

De onteigening van het verzekerd goed

€ 20.000,€ 10.000,- per schadegeval/
verzekeringsjaar
€ 20.000,Niet gedekt
€ 20.000,-

Niet gedekt

4. WAARBORGEN STAND ALONE FULL

Grenzen van het verzekerd goed

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Aankoop-verkoop van een onroerend goed

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Fiscaal recht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Contractueel huur

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Administratief recht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Zakelijke rechten

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Privé Leven
€ 288,65
Woning
€ 177,86
eProtect
€ 103,00
In de combinatiepolissen waarbij zowel de RB Auto + de RB Woning + RB Prive-Leven of de RB Auto + RB Flex Tax Advantage of RB Auto + RB
Full Tax Advantage samen werden onderschreven, worden volgende voertuigen, die aan u of uw naasten toebehoren, ook als verzekerd voertuig
beschouwd:
•de tweewielers met of zonder motor, quads en trikes,
•de aanhangwagens/niet-residentiële caravans,
•motorvoertuigen voor minder validen met een maximale snelheid die lager of gelijk is aan 25 km/u
•maximaal 3 oldtimers (nummerplaat O) mits ze aan ons zijn meegedeeld bij onderschrijving van de polis of bij ieder aanpassing van de
verzekerde voertuigen.

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Contractueel schadegeval met betrekking tot het vakantieverblijf
Contracten gebouw

Niet gedekt
Niet gedekt

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

MEDIATION SERVICES
€ 2.500,- *

* max € 5.000,-/jaar

DIENSTEN
Insolvabiliteit**

€ 20.000,-

Borgtocht

€ 20.000,-

Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven

€ 1.250,-

** vrijstelling € 250,-

In België
Binnen Europese Unie en Zwitserland
Per kot
Per garage (op een ander adres dan de verzekerde hoofdverblijfplaats)
Residentiële caravan, chalet (enkel als bijkomende woning)
Niet bebouwd terrein (bijkomend bij een verzekerde woning)

DIVERS
Semestriële betaling 3%
Trimestriële betaling
6%
Maandelijkse betaling gratis

In contact brengen met een gespecialiseerde deskundige

Burgerlijke en commerciële mediatie all-in

Par t ner ship

1. AUTO
FULL

FIX

4. Woning
Bijstand expertise met betrekking tot het verzekerd goed

ZONDER REPATRIËRING
Goede bestuurder
Normaal tarief

Voertuig/Aanhangwagen <3,5t/ Bestelwagen/ Minibus/Mobilhome
Moto
Bromfiets
Bijkomend voertuig
Bijkomende aanhangwagen
Alle voertuigen van het gezin

**** vrijstelling € 250,-

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN

TARIEF

Niet gedekt

TAKSEN
Taks Auto:
Taks n-Auto:

€ 103,35
€ 179,83
€ 59,80
€ 35,36
€ 103,35
€ 103,35

16,75%
9,25%

Niet contractueel document. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van
toepassing. Elke garantie voorziet in een maximaal interventieplafond. Voor sommige van hen geldt
een wachttijd en/of een interventiedrempel. 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

V.U.: Legal Village, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV Troonplein 1 - B-1000 Brussel • België © 2020
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FULL
Verplaatsings- en verblijfskosten

Techni sche f i che
Lega l V i l l a ge Fa m i l y

LEGAL VILLAGE FAMILY

Overeenkomen
is gemakkelijk.
Verz

LEGAL VILLAGE FAMILY

LEGAL VILLAGE FAMILY

LEGAL VILLAGE FAMILY

1. Auto
SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN

3. Privé Leven
FULL
ALL-IN

FIX

FULL TAX
ADVANTAGE

Extracontractueel burgerlijk verhaal

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Disciplinair recht

Strafrechtelijke verdediging

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Medisch ongeval of medische fout

Extracontractuele burgerlijke verdediging

€ 125.000,-

Administratieve verdediging

€ 125.000,-

€ 10.000,Niet gedekt

Contractuele Verzekeringen

€ 125.000,-

€ 10.000,-

Contractueel Auto

€ 125.000,-

Schadegevallen in hoedanigheid van voetganger of fietser
Schadegevallen in hoedanigheid van passagier
van een vervoermiddel (vliegtuig, boot, trein, autodelen …)

€ 125.000,-

€ 10.000,Niet gedekt

€ 125.000,-

Niet gedekt

Contractueel verzekeringen
Onderzoekskosten

€ 20.000,-

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Schoolrecht

In contact brengen met een gespecialiseerde deskundige

Auteursrechten

DIENSTEN
Verplaatsings- en verblijfskosten

€ 125,-/dag

Borgtocht

€ 20.000,€ 20.000,-

Repatriëring van het voertuig

€ 1.250,-

Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven voertuig

€ 10.000,-

€ 125,-/dag
Niet gedekt
€ 6.500,(vrijstelling van
€ 125,-)
€ 750,Niet gedekt

€ 100.000,€ 50.000,€ 20.000,- per schadegeval/
verzekeringsjaar
€ 20.000,€ 20.000,-

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal betreffende de tweede verblijfplaats

Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

€ 20.000,-

Bijstand expertise met betrekking tot het verzekerd goed

Contractueel schadegeval met betrekking tot het vakantieverblijf

PREVENTION AND ADVICE SERVICES

Insolvabiliteit

De burengeschillen

FLEX TAX
ADVANTAGE

Grenzen van het verzekerd goed
Zakelijke rechten
Digitaal overlijden

€ 20.000,€ 10.000,- per schadegeval/
verzekeringsjaar
€ 20.000,Niet gedekt
€ 20.000,€ 13.000,- per
schadegeval/verzekeringsjaar
€ 20.000,€ 20.000,€ 20.000,-

Niet gedekt

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN

FULL
ALL-IN

FLEX

FIX

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal

€ 125.000,- *

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal e-reputation

€ 125.000,- *

Identiteitsdiefstal

€ 125.000,- *

Strafrechtelijke verdediging

€ 125.000,- *

Extra-contractuele burgerrechtelijke verdediging
Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal betreffende een onroerend
goed en zijn inhoud
Medisch ongeval of medische fout

€ 125.000,- *
€ 25.000,€ 100.000,-

Contractueel verzekeringen BA Privé-Leven
De burengeschillen

€ 20.000,€ 20.000,- per schadegeval/ verzekeringsjaar

Disciplinair recht

€ 20.000,-

Bescherming persoonsgegevens
Verhoor bijstand in het kader van Salduz-wet
Contracten van het prive-leven

€ 50.000,-

€ 20.000,€ 2.500,- per schadegeval/ verzekeringsjaar
Niet gedekt
€ 20.000,-

Niet gedekt

Contractueel verzekeringen

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Online contract prive-leven

€ 10.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Contract prive-leven toegang tot het internet

€ 10.000,-

Niet gedekt

€ 10.000,Niet gedekt

Niet gedekt

Frauduleus gebruik van betaalmiddelen

Sociale Zekerheidsrecht en Sociale bijstand
Niet gedekt
€ 20.000,* Voor 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

Arbeidsrecht

€ 10.000,-

Sociale zekerheidsrecht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Sociale bijstand

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Niet gedekt

Voorschieten van fondsen - door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade

€ 10.000,-

Niet gedekt

PREVENTION AND ADVICE SERVICES

Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven

€ 1.250,-

Niet gedekt

Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

Fiscaal recht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Administratief recht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Schoolrecht

€ 20.000,-

Niet gedekt

Niet gedekt

Psychologische bijstand

€ 1.250,-

Niet gedekt

In contact brengen met een gespecialiseerde deskundige

Douanerechten

€ 1.250,-

Niet gedekt

Bescherming van persoonsgegevens

€ 20.000,-

Niet gedekt

MEDIATION SERVICES

Oplaadpunt

€ 20.000,-

Niet gedekt

* max € 5.000,-/jaar

FULL TAX
ADVANTAGE
ALL-IN

FLEX TAX
ADVANTAGE

Verplaatsings- en verblijfskosten

€ 20.000,-

Insolvabiliteit **

€ 20.000,-

Voorschieten van fondsen - lichamelijke schade aan een verzekerde

€ 20.000,-

Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven

Strafrechtelijke verdediging *

€ 125.000,-

Kosten voor het opsporen van een verdwenen kind

Burgerrechtelijke verdediging *

€ 125.000,-

Psychologische Bijstand

€ 20.000,-

Bijstand onderwijsrecht

Algemene contract
Fiscaal recht

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Administratief recht

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Erfrecht, schenkingsrecht en testament
Personen-en Familierecht behalve voor geschillen betreffende echtscheiding en
bemiddeling in familiezaken

€ 20.000,-

€ 13.000,-

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Echtscheiding
Eerste bemiddeling in familiezaken

€ 4.375,€ 3.375,per verzekerde
per verzekerde
persoon
persoon
€ 13.000,-

Arbeidsrecht

€ 12.500,-

€ 6.750,-

Sociaal statuut als zelfstandige

€ 20.000,-

€ 6.750,-

Bouwcontracten

€ 6.750,-

€ 125,- per dag en per verzekerde

Borgtocht

€ 125.000,-

Burgerrechtelijk verhaal *

€ 2.500,- *

DIENSTEN

2. Full Tax Advantage en Flex Tax Advantage
SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN

Burgerlijke en commerciële mediatie all-in

E-reputation / tenlasteneming van de onkosten van opkuisen of verdringen van
informatie

€ 1.250,€ 15.000,Niet gedekt
€ 1.250,€ 1.250,€ 5.000,- per
schadegeval/verzekeringsjaar

Personen en familierecht
De eerste echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming en/of
de eerste bemiddeling in familiezaken
Erfrecht, schenkingsrecht, testamentsrecht en digitaal overlijden

Niet gedekt
€ 20.000,€ 750,- per
Niet gedekt
Niet gedekt
verzekerde
Niet gedekt
Niet gedekt
€ 20.000,€ 5.000,- per
Auteursrechten
Niet gedekt
Niet gedekt
schadegeval/
verzekerings-jaar
*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
** Per verzekerde persoon

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

Niet gedekt

In contact brengen met een gespecialiseerde deskundige

Niet gedekt

MEDIATION SERVICES

** vrijstelling € 250,-

FISCAAL VOORDEEL WET VAN 22/04/2019
De waarborgen Privé Leven en Woning Full Tax Advantage en Flex Tax Advantage geven een belastingvermindering in
overeenstemming met de wet van 22/04/2019, die op 01/09/2019 van kracht is. Alleen premies die na deze ingangsdatum
worden betaald, komen in aanmerking voor een belastingvermindering. l’exercice d’imposition 2020.
De verzekeringnemer kan het bedrag voorzien in artikel 15 van de wet van 22 april 2019 per belastbaar tijdperk invoeren.
Dit zal resulteren in een belastingvermindering tot 40% van het bedrag vermeld in dit artikel 15 vanaf het belastingjaar 2020.
De omvang van de belastingvermindering is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekeringsnemer.

Niet gedekt

Burgerlijke en commerciële mediatie all-in
*** max € 5.000,-/jaar

€ 2.500,- ***

Niet gedekt

