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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 85,68 € 70,66 € 81,39 € 67,12 €

Bijkomend voertuig 51,92 € 59,34 € 49,32 € 56,36 €

Alle voertuigen van het gezin 188,09 € 164,86 € 188,09 € 164,86 €

Moto 62,30 € 51,37 € 59,19 € 48,81 €

Bromfiets 51,92 € 42,80 € 49,32 € 40,67 €

Bijkomende aanhangwagen 35,04 € 19,53 € 33,29 € 18,56 €

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 85,67 € 70,66 €
Bestelwagen 85,67 € 70,66 €

Landbouwtractor 51,92 € 42,81 €
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 51,92 € 59,33 €
Werktuigen 58,96 € 48,62 €

Vrachtwagen VRD 167,87 € 138,44 €
Vrachtwagen VER 137,60 € 113,48 €

Aanhangwagen VRD (+ 3,5 T) 63,33 € 35,31 € 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) 51,91 € 28,94 €
Trekker + oplegger VRD ( + 3,5 T) 231,20 € 173,75 €
Trekker + oplegger VER ( + 3,5 T ) 189,51 € 142,42 €

LEGAL VILLAGE VLOOT
TYPE VOERTUIG

TARIEF ZONDER REPATRIERING (ALLE BELASTINGEN, BIJDRAGEN EN KOSTEN INBEGREPEN) VOORDELEN VLOTEN
FULL 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 51,89 €
Bestelwagen 51,89 €

Landbouwtractor 42,23 € 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 51,89 €
Werktuigen 42,23 €

Vrachtwagen VRD 151,99 € 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 137,59 €

Aanhangwagen VRD (+ 3,5 T) 57,35 €
Aanhangwagen VER (+ 3,5 T) 51,89 € Communicatie

2 maand voor de vervaldag ontvangt u een communicatie met een vraag tot regularisatie van de vloot.
Trekker + oplegger VRD ( + 3,5 T) 209,32 €
Trekker + oplegger VER ( + 3,5 T ) 189,51 €

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 03.2021. 
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 - 04.2022

Geïnteresseerd in dit product,  
contacteer uw verzekeringsmakelaar

In 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).
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