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LEGAL VILLAGE AUTO FAMILY 
SPECIFIEKE JURIDISCHE DOMEINEN

FORMULE AUTO ALL-IN FULL FIX
GEDEKTE RISICO’S PRAKTISCH VOORBEELD PLAFOND DREMPEL TERRITORIALITEIT PLAFOND DREMPEL TERRITORIALITEIT

V
ER

K
EE

R

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal Uw voertuig  is beschadigd tgv een ongeval 125.000 €

0 €

WERELD

25.000 € 125 € Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

Strafrechtelijke verdediging U wordt vervolgd voor de politierechtbank na een snelheidsovertreding 125.000 € 25.000 € 0 €

Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging U veroorzaakt dronken een ongeval. 
Uw BA-verzekeraar kan u niet verdedigen wegens een belangenconflict 125.000 € 10.000 € 125 €

Administratief recht U betwist een administratieve boete van meer dan 60 euro 125.000 € NIET GEDEKT

Schadegeval contractueel verzekeringen Uw omniumverzekeraar weigert tussenkomst voor de schade aan uw voertuig 125.000 € 10.000 € 125 €

Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

Het schadegeval contractueel voertuig Uw wagen werd niet goed hersteld na een verkeersongeval 125.000 € 10.000 € 125 €
EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk
Ongeval als voetganger of fietser U bent als fietser betrokken bij een verkeersongeval. 125.000 € NIET GEDEKT

Ongeval als passagier van een vervoersmiddel U raakt gekwetst wanneer de bus waarop u zich bevindt als passagier, een ongeval heeft 125.000 € NIET GEDEKT

De verplaatsings- en verblijfskosten Na een ongeval in het buitenland met lichamelijke schade,  
moet u aanwezig zijn op de gerechtelijke medische expertise 125 €/per dag 125 €/per dag /

Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

De borgtocht Tgv een zwaar ongeval in het buitenland, wordt u van uw vrijheid  
beroofd en wordt een borgtocht gevraagd 20.000 € NIET GEDEKT

Onvermogen van derden De persoon die uw voertuig heeft beschadigd, is insolvabel en kan u dus niet te vergoeden. 20.000 €
EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk

6.500 € vrijstelling : 
125 €

EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk
Voorschieten van fondsen - 

materiële schade aan het omschreven voertuig De verantwoordelijke partij treuzelt om de schade te vergoeden ondanks een onderling regelingsakkoord 10.000 € NIET GEDEKT

Voorschieten van fondsen - 
Door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade De tegenpartij laat de vergoeding van belangrijke medische kosten te lang aanslepen 10.000 € NIET GEDEKT

Voorschieten van het eigen risico Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Privé-Leven

Ondanks tussenkomst van zijn verzekeraar BA Privé-Leven, weigert de veroorzaker van de schade zijn 
vrijstelling te betalen 1.250 €

WERELD
NIET GEDEKT

Psychologische bijstand U heeft een zwaar lichamelijk ongeval gehad als voetganger en 
wenst psychologische bijstand 1.250 € NIET GEDEKT

Douane rechten Uw gestolen voertuig wordt teruggevonden in het buitenland. Om het terug te krijgen moeten 
douanerechten betaald worden 1.250 €

EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk

NIET GEDEKT

Persoonsgegevens

Uw auto is aangesloten op het internet en wisselt veel gegevens  
uit met de fabrikant (bijvoorbeeld geolocation). 

De fabrikant heeft zonder uw toestemming deze persoonsgegevens  
doorverkocht voor marketingdoeleinden.

20.000 € NIET GEDEKT

Oplaadpunt Het oplaadpunt werkt niet naar behoren, waardoor uw voertuig niet raakt opgeladen. 20.000 € NIET GEDEKT

TARIEF (ALLE BELASTINGEN, BIJDRAGEN EN KOSTEN INBEGREPEN)

TYPE VOERTUIG
TARIEF ZONDER REPATRIERING TARIEF GOEDE BESTUURDER ZONDER REPATRIERING

FULL FIX FULL FIX

TA
R

IE
F

Auto / Bestelwagen 82,39 € 67,93 € 78,27 € 64,54 €

Bijkomend voertuig 49,93 € 57,06 € 47,43 € 54,20 €

Alle voertuigen van het gezin 180,87 € 158,53 € 180,87 € 158,53 €

Moto 59,91 € 49,40 € 56,92 € 46,94 €

Bromfiets 49,93 € 41,16 € 47,43 € 39,11 €

Bijkomende aanhangwagen 33,70 € 18,79 € 32,01 € 17,85 €

VOORDELEN
Juridische steun via telefoon en e-mail

Voorkomen is beter dan een procedure of bemiddeling. 
Daarom kunt u steeds onze juristen bellen of mailen  

voor advies, zonder meerkost. 

Tussenkomst bij schadegevallen tot max 125.000 €
Onverwachte tegenslagen kunnen een grote druk leggen op uw gezinsleven.  

Daarom garanderen we een comfortabele tussenkomst, en dit voor de meest uiteenlopende schadegevallen.  
Zo hoeft u niet wakker te liggen van financiële donderwolken.

Gecombineerde polissen
Maximaal 3 oldtimers (nummerplaat O), de tweewielers met of zonder motor, quads, trikes, aanhangwagens 

en caravans, die aan de verzekerde toebehoren, zijn gratis gedekt in de gecombineerd polissen AUTO + 
PRIVE LEVEN + WONING.

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 AUTO  BUSINESS / VLOOT
LEGAL VILLAGE BUSINESS

FORMULE AUTO ALL-IN FULL FIX
GEDEKTE RISICO’S PRAKTISCH VOORBEELD PLAFOND DREMPEL TERRITORIALITEIT PLAFOND DREMPEL TERRITORIALITEIT

B
U

S
IN

ES
S

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal Uw voertuig  is beschadigd tgv een ongeval 125.000 €

0 €

WERELD

25.000 € 125 € Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

Strafrechtelijke verdediging U wordt vervolgd voor de politierechtbank na een snelheidsovertreding 125.000 € 25.000 € 0 €
Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging "U veroorzaakt dronken een ongeval. wUw BA-verzekeraar kan u niet verdedigen wegens een belangenconflict" 125.000 € 10.000 € 125 €

Administratief recht U betwist een administratieve boete van meer dan 60 euro 125.000 € NIET GEDEKT

Schadegeval contractueel verzekeringen Uw omniumverzekeraar weigert tussenkomst voor de schade aan uw voertuig 125.000 € 10.000 € 125 €

Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

Het schadegeval contractueel voertuig Uw wagen werd niet goed hersteld na een verkeersongeval 125.000 € 10.000 € 125 €
EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk

De verplaatsings- en verblijfskosten Na een ongeval in het buitenland met lichamelijke schade, moet u aanwezig zijn op de gerechtelijke expertise 125 €/ 
per dag

125 €/ 
per dag /

Landen vermelden 
op de internationale 

motorrijtuigverzekeringskaart 
(‘’groene kaart’’)

De borgtocht Tgv een zwaar ongeval in het buitenland, wordt u  van uw vrijheid beroofd en wordt een borgtocht gevraagd 20.000 € NIET GEDEKT

Onvermogen van derden diegene die uw voertuig heeft beschadigd is insolvabel en niet in staat u te vergoeden. 20.000 €
EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk

6.500 € vrijstelling : 
125 €

EU, Zwitserland, Liechtenstein, 
Andorra, San Marino, Monaco, 

Noorwegen, Verenigd Koningkrijk
Voorschieten van fondsen - 

materiële schade aan het omschreven voertuig De tegenpartij treuzelt om de schade te vergoeden ondanks een bekomen regelingsakkoord 10.000 € NIET GEDEKT
Voorschieten van fondsen - 

Door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade De tegenpartij laat de vergoeding van belangrijke medische kosten te lang aanslepen 10.000 € NIET GEDEKT
Voorschieten van het eigen risico 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven
Ondanks tussenkomst van zijn verzekeraar BA Privé-Leven, weigert de veroorzaker  

van de schade zijn vrijstelling te betalen 1.250 €
WERELD

NIET GEDEKT

Psychologische bijstand "U heeft een zwaar lichamelijk ongeval gehad als voetganger enwenst psychologische bijstand" 1.250 € NIET GEDEKT

Douane rechten Uw gestolen voertuig wordt teruggevonden in het buitenland en om het  
terug te krijgen moeten douanerechten betaald worden 1.250 € EU, Zwitserland, Liechtenstein, 

Andorra, San Marino, Monaco, 
Noorwegen, Verenigd Koningkrijk

NIET GEDEKT

Persoonsgegevens Uw auto is aangesloten op het internet en wisselt veel gegevens uit met de fabrikant (bijvoorbeeld geolocation). 
De fabrikant heeft zonder uw toestemming deze persoonsgegevens doorverkocht voor marketingdoeleinden. 20.000 € NIET GEDEKT

TYPE VOERTUIG
TARIEF ZONDER REPATRIERING (ALLE BELASTINGEN, BIJDRAGEN EN KOSTEN INBEGREPEN) VOORDELEN AUTO BUSINESS

FULL FIX Tussenkomst bij ongeval tot max 125.000 €
Een verkeersongeval kan zwaar wegen op uw beroepsleven. We garanderen een comfortable tussenkomst  
voor de meest diverse dossiers. U hoeft dus niet meer wakker te liggen van eventuele financiële gevolgen.

TA
R

IE
F

Voertuig 82,38 € 67,93 €
Bestelwagen 82,38 € 67,93 €

Landbouwtractor 49,92 € 41,16 €
Juridische steun via telefoon en e-mail

Voorkomen is beter dan een procedure of bemiddeling.  
Daarom kunt u steeds onze juristen bellen of mailen voor advies, zonder meerkost.  

Bijkomend voertuig 49,92 € 57,06 €
Werktuigen 56,69 € 46,75 €

Vrachtwagen VRD 161,43 € 133,13 €
Vrachtwagen VER 132,31 € 109,13 €

Aanhangwagen VRD (+ 3,5 T) 60,89 € 33,95 € Combinatiepolissen
Legal Village Business Auto biedt u veel voor een aantrekkelijke premie.  

U kan uw contract Auto combineren met andere waarborgen zodat ook uw onderneming perfect 
beschermd is.

Aanhangwagen VER (+ 3,5 T) 49,92 € 27,83 €
Trekker + oplegger VRD ( + 3,5 T) 222,33 € 167,08 €
Trekker + oplegger VER ( + 3,5 T ) 182,24 € 136,96 €

LEGAL VILLAGE FLEET
TYPE VOERTUIG

TARIEF ZONDER REPATRIERING (ALLE BELASTINGEN, BIJDRAGEN EN KOSTEN INBEGREPEN) VOORDELEN VLOTEN
FULL FIX Flexibiliteit

Een aanbod in vloten wordt altijd op maat gemaakt, in functie van het aantal en het type voertuigen.  
Contacteer de maatschappij voor een offerte.

V
LO

O
T

Voertuig 49,90 € 54,64 €
Bestelwagen 49,90 € 54,64 €

Landbouwtractor 40,61 € 41,16 € Eenvoud
Een aanbod in vloten kan worden gemaakt vanaf 6 voertuigen. Een vlootpolis is een regulariseerbare polis 
met één enkele vervaldag. U heeft op elk moment een duidelijk zicht op de lijst van verzekerde voertuigen.

Bijkomend voertuig 49,90 € 54,64 €
Werktuigen 40,61 € 41,16 €

Vrachtwagen VRD 146,16 € 133,12 € Vertrouwen naar de makelaar
Een regulariseerbare polis houdt in dat elk voertuig dat in de loop van het jaar wordt toegevoegd,  

automatisch gedekt is.
Vrachtwagen VER 132,31 € 109,13 €

Aanhangwagen VRD (+ 3,5 T) 55,15 € 33,93 €
Aanhangwagen VER (+ 3,5 T) 49,90 € 27,82 € Communicatie

2 maand voor de vervaldag ontvangt u een communicatie met een vraag tot regularisatie van de vloot.
Trekker + oplegger VRD ( + 3,5 T) 201,29 € 167,07 €
Trekker + oplegger VER ( + 3,5 T ) 182,24 € 136,96 €

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 Business 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.).

4500365 - 10.2020

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

Geïnteresseerd in dit product,  
contacteer uw verzekeringsmakelaar
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LEGAL VILLAGE FAMILY PRIVE LEVEN FIX/FLEX/FULL
GEDEKTE WAARBORGEN PRAKTISCH VOORBEELD PLAFONDS

DREMPEL*
WACHTTIJD TERRITORIALITEIT FIX FLEX FULL

FIX / FLEX FULL

P
R

IV
E 

LE
V

EN

Extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal U wordt tijdens een uitstap aangevallen door een hond en raakt gekwetst 125.000 € ** 350 € 0 € / 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

Identiteitsdiefstal Een derde gebruikt uw identiteit om aankopen te doen 125.000 € ** 0 € / EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/

Monaco/Verenigd Koninkrijk
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 € /

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 € /

Wereldwijd
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

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/

Monaco/Verenigd Koninkrijk

NIET GEDEKT

Contractueel verzekeringen
U betwist de interpretatie door uw verzekeraar van de algemene 

voorwaarden van uw verzekeringspolis 
20.000 € 350 € / NIET GEDEKT

Online contract prive-leven U koopt online een computer  die bij levering beschadigd blijkt te zijn 10.000 € 350 € 3 maanden NIET GEDEKT

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

Belgische rechtsmacht / EU

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

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 NIET GEDEKT NIET GEDEKT

Schoolrecht U gaat niet akkoord dat uw kind van school wordt gestuurd 20.000 € 350 € 12 maanden NIET GEDEKT NIET GEDEKT

Personen en familierecht U betwist het vaderschap van een kind 20.000 € 350 € 12 maanden 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

NIET GEDEKT NIET GEDEKT

Erfrecht, schenkingsrecht en  
testamentsrecht en digitaal overlijden

U betwist het testament van uw vader 20.000 € 350 € 12 maanden NIET GEDEKT NIET GEDEKT

Auteursrechten
U gebruikt beelden die u op internet vond  

maar die beschermd zijn door auteursrechten
5.000 € per schade-

geval/verzekeringsjaar
350 € 4 maanden

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/

Monaco/Verenigd Koninkrijk
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.
** 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 FAMILY WONING FIX/FLEX/FULL
GEDEKTE WAARBORGEN PRAKTISCH VOORBEELD PLAFONDS

DREMPEL*
WACHTTIJD TERRITORIALITEIT FIX FLEX FULL

FIX / FLEX FULL

W
O

N
IN

G

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 €
/

EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/

Monaco/Verenigd Koninkrijk

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

/ /

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 € / NIET GEDEKT

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

20.000 € / / NIET GEDEKT

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

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

Geïnteresseerd in dit product,  
contacteer uw verzekeringsmakelaar
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