
LEGAL VILLAGE FULL TAX ADVANTAGE/FLEX TAX ADVANTAGE

GEDEKTE WAARBORGEN PRAKTISCH VOORBEELD
PLAFOND

DREMPEL* WACHTTIJD TERRITORIALITEIT
Flex Tax 

Advantage
Full Tax 

AdvantageFLEX TAX ADVANTAGE FULL TAX ADVANTAGE

Burgerlijk verhaal U wordt tijdens een uitstap aangevallen door een hond en raakt gekwetst 125.000 € ** / /

WereldwijdStrafrechterlijke verdediging U negeert de wegsignalisatie tijdens een fietstocht 125.000 € ** / /

Burgerrechtelijke verdediging
U wordt burgerlijk aansprakelijk gesteld en hebt een belangenconflict  

met uw burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar
125.000 € ** / /

Algemene Contracten 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

Fiscaal Recht U gaat niet akkoord met de belastingberekening door de fiscus 13.000 € 20.000 € 350 € 12 maanden

Belgische rechtsmacht / EU

Administratief recht De bouwvergunning voor de renovatie van uw hoofdverblijfplaats werd geweigerd 13.000 € 20.000 € 350 € 12 maanden

Erfrecht, schenkingsrecht en 
testamentsrecht

U betwist het testament van uw vader 13.000 € 20.000 € 350 € 12 maanden

Personen-en Familierecht  
behalve voor geschillen betreffende 

echtscheiding en bemiddeling in 
familiezaken :

U betwist het vaderschap van een kind 13.000 € 20.000 € 350 € 12 maanden

Echtscheiding U heeft een advocaat nodig om de details van de echtscheiding te regelen
3.375 € per 

verzekerde persoon
4.375 € per 

verzekerde persoon
350 € 36 maanden

Eerste bemiddeling  
in familiezaken

U wenst via een bemiddeling het probleem met uw  
ex-partner over de alimentatie op te lossen

13.000 € 350 € 12 maanden

Arbeidsrecht U betwist uw ontslag wegens zware fout 6.750 € 12.500 € 350 € 12 maanden

Sociaal statuut als zelfstandige  U gaat niet akkoord met de omvang van de moederschapsvergoeding als zelfstandige 6.750 € 20.000 € 350 € 3 maanden

Bouwcontracten U heeft een geschil met uw architect 6.750 € 6.750 € 1.000 € 36 maanden
Belgische rechtsmacht/EU/het schade-

geval moet zich in België voordoen

Disciplinair recht U wenst zich als leraar/agent/… te verdedigen tegen een mogelijkse schorsing 20.000 € 20.000 € / / Belgische rechtsmacht / EU

Medisch ongeval  
of medische fout

Uw operatie is niet goed verlopen en nu heeft u bijkomende kwetsuren 50.000 € 100.000 € 350 € 3 maanden

Full tax advantage : Wereldwijd
Flex Tax Advantage : EU/Zwitserland/
Noorwegen/Liechtenstein/Andorra/ 

San Marino/Monaco/Verenigd Koninkrijk                                                                                                                                      

Burengeschillen Uw buurman maakt heel veel lawaai en bezorgt u hierdoor overlast 20.000 € per schadegeval / verzekeringsjaar / / Wereldwijd

Contractueel verzekeringen Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een waterschade 20.000 € 350 € / EU/Zwitserland/Noorwegen/
Liechtenstein/Andorra/San Marino/

Monaco/Verenigd Koninkrijk
Bijstand expertise met betrekking 

tot het verzekerd goed
U wil een tegenexpertise uitvoeren naar aanleiding  

van een geschil met uw brandverzekeraar
20.000 € 1.000 € /

Onderzoekskosten U hebt waterschade. De oorsprong van het lek moet gezocht worden 20.000 € 350 € /
Belgische rechtsmacht/EU/het schade-

geval moet zich in België voordoenTegensprekelijke 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 schadegeval / verzekeringsjaar 350 € 6 maanden
EU/Zwitserland/Noorwegen/

Liechtenstein/Andorra/San Marino/
Monaco/Verenigd Koninkrijk

Extracontractueel burgerrechtelijk 
verhaal betreffende de tweede 

verblijfplaats
Een voertuig heeft tegen de gevel van  uw tweede verblijfplaats gereden. 20.000 € 350 € /

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

Auteursrechten
U gebruikt beelden die u op internet vond, maar  

die beschermd zijn door auteursrechten
NIET GEDEKT

13.000 € per 
schadegeval / 

verzekeringsjaar
350 € 4 maanden

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

Monaco/Verenigd Koninkrijk
NIET GEDEKT

Grenzen van het verzekerd goed Een discussie onstaat met uw buurman over de grenzen van uw hoofdverblijfplaats NIET GEDEKT 20.000 € 350 € 3 maanden Belgische rechtsmacht/EU/het schade-
geval moet zich in België voordoen

NIET GEDEKT

Zakelijke rechten Er ontstaat een discussie over uw recht op doorgang NIET GEDEKT 20.000 € 350 € 6 maanden NIET GEDEKT

Digitaal overlijden Na uw overlijden wil uw familie uw Facebook-account verwijderen NIET GEDEKT 20.000 € 350 € 12 maanden
Belgische rechtsmacht / EU

NIET GEDEKT

Sociale Zekerheidsrecht  
en Sociale bijstand

Het ziekenfonds is van mening dat u terug kan gaan werken terwijl dit niet zo is. NIET GEDEKT 20.000 € 350 € 3 maanden NIET GEDEKT

* • Behalve ingeval van strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, bedraagt onze tussenkomstdrempel 1.000 € per schadegeval, in geval 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 
 • 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.  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 FULL TAX ADVANTAGE/FLEX TAX ADVANTAGE
TARIEF (alle belastingen, bijdragen en kosten inbegrepen)

PRODUCTEN MET BELASTINGVOORDEEL TARIEVEN BELASTINGVOORDEEL** EFFECTIEVE PRIJS

FLEX TAX ADVANTAGE 270,66 € 108,26 € 162,40 €

FULL TAX ADVANTAGE 476,57 € 124 € 352,57 €

FLEX TAX ADVANTAGE + 1 VOERTUIG* 334,68 € 124 € 210,68 €

FULL TAX ADVANTAGE + 1 VOERTUIG* 529,19 € 124 € 405,19 €

FLEX TAX ADVANTAGE + 2 VOERTUIGEN* 379,39 € 124 € 255,39 €

FULL TAX ADVANTAGE + 2 VOERTUIGEN* 567,14 € 124 € 443,14 €

FLEX TAX ADVANTAGE + ALLE VOERTUIGEN VAN HET GEZIN* 454,70 € 124 € 330,70 €

FULL TAX ADVANTAGE + ALLE VOERTUIGEN VAN HET GEZIN* 644,63 € 124 € 520,63 €

* TARIEF AUTO ZONDER REPATRIËRING EN GOEDE BESTUURDER

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.

Als u een Full Tax Advantage of een Flex Tax Advantage hebt onderschreven in uw contract en u hierbij ook een tweede verblijfplaats en/of bijkomende onroerende goederen laat verzekeren dan zijn enkel de speciale voorwaarden 
Rechtsbijstand woning Full (bij een Full Tax Advantage) of Flex (bij een Flex Tax Advantage) van de algemene voorwaarden Legal Village Family van toepassing op deze onroerende goederen.

VOORDELEN VAN DE FULL TAX ADVANTAGE vs. FULL PRIVE LEVEN EN WONING

• Belastingvermindering (ook in combinatie met de waarborg Auto Full)
• Dekking voor bouwgeschillen 
• Verhoogd tussenkomstplafond bij echtscheiding. 
• Uitgebreidere minnelijke regeling : als de inzet van het geschil lager is dan de tussenkomstdrempel zullen wij het geschil op minnelijke wijze trachten op te lossen zonder externe kosten te maken. 
• Ruimer toepassingsgebied van de waarborgen

VOORDELEN VAN DE FLEX TAX ADVANTAGE vs. FLEX PRIVE LEVEN EN WONING

• Belastingvermindering (ook in combinatie met de waarborg Auto Full)
• Uitgebreidere minnelijke regeling : als de inzet van het geschil lager is dan de tussenkomstdrempel zullen wij het geschil op minnelijke wijze trachten op te lossen zonder externe kosten te maken. 
• .Veel extra waarborgen : Arbeidsrecht, bouwcontracten, echtscheiding, eerste bemiddeling in familiezaken, fiscaal recht, administratief recht

** FISCAAL VOORDEEL WET VAN 22/04/2019

De waarborgen 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.
De verzekeringsnemer kan het bedrag bedoeld in artikel 15 van de wet van 22 avril 2019 inbrengen en dit per belastbare periode. Dit leidt tot een belastingvermindering van maximaal 40% van het bedrag genoemd in dit artikel 
15 vanaf het belastingjaar 2020. De omvang van de belastingvermindering is afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere consument
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Geïnteresseerd in dit product,  
contacteer uw verzekeringsmakelaarIn de productfiche en de algemene voorwaarden vind je alle nuttige informatie. Aarzel niet deze te raadplegen alvorens het product af te sluiten en beroep te doen 

op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of een offerte. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website www.legalvillage.be.
De verzekeringen rechtsbijstand Legal Village werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. 
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd.
Niet tevreden over iets? Contacteer ons via compliance@legalvillage.be. Indien u niet akkoord gaat met de voorstelde oplossing, kunt u zich richten tot de dienst 
Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

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


