
De Rechtsbijstandverzekering Legal Village 
Business Pro van AXA Belgium

Onze formule Compact Pack



Bescherm uw onderneming.

Een gepersonaliseerde 
verzekering voor uw onderneming 

Het valt niet te ontkennen dat door bijkomende regelgeving het aantal 
conflicten stijgt en dat de hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk 
kunnen zijn ! De gevolgen voor uw dagelijks zakenleven zijn talrijk.

Uw verzekering BA Beroep dekt uw aansprakelijkheid. Maar wie komt er 
tussen om uw schade te recupereren ?

Er bestaat een oplossing: een rechtsbijstandverzekering! Legal Village 
Business Pro kan u bij een gedekt schadegeval helpen uw rechten te 
verdedigen en kan uw verdedigingskosten ten laste nemen tot het plafond 
opgenomen in uw verzekeringscontract.

U kan op ons rekenen :

• Een juridische bijstand voor uw bedrijf en voor uzelf 
als bedrijfsleider bij een gedekt schadegeval

• Financiële en juridische gemoedsrust

• Een telefonische hulplijn bij juridische vragen

• Je verdedigingskosten worden betaald door de 
verzekering tot de waarborg is uitgeput, zowel 
bij een minnelijke regeling als voor de rechtbank. 
Deze maximale tussenkomst varieert naargelang de 
gedekte materie.

Legal Village Business Pro  
Compact Pack :

• Bijstand bij een expertise bij schade aan het 
verzekerd goed

• Extracontractueel burgerlijk verhaal

• Strafrechtelijke verdediging

• Contractueel verzekering

• Tegenexpertise bij een discussie met de 
verzekeraar cyber-risk

• Bemiddeling ALL-IN

• ….

Wat is niet verzekerd ?

• Schadegevallen betreffende de strafrechtelijke 
vervolging van verzekerde voor misdaden en 
gecorrectionaliseerde misdaden

• Een vraag tot tegenexpertise binnen de 3maand 
na onderschrijving van de polis.  Dit valt binnen de 
wachttijd

• Andere contractuele geschillen

• …..

Een volledige lijst van onze dekkingen en uitsluitingen kan u terugvinden in de algemene voorwaarden van de polis 
Legal Village Business, beschikbaar op www.legalvillage.be

vanaf€92,55 alle taksen, bijdragen en kosten inbegrepen



Een waterlek bij uw buurman veroorzaakt 
ook materiële schade aan uw frietkraam en 
leidt tot inkomensverlies 

Legal Village NV verdedigt uw belangen door een expert 
naar keuze aan te stellen. U bent slachtoffer van een brand en 

u bent het niet eens met de door uw 
brandverzekeraar toegekende vergoeding

Ook hier verdedigen wij uw belangen door een expert 
naar keuze aan te stellen.

U wordt op sociale media beledigd door een 
ontevreden klant en dit schaadt uw reputatie

Wij zullen uw belangen verdedigen en de aansprakelijke 
derde aanmanen om zijn lasterlijke uitlatingen van 
het internet te verwijderen.  We zullen bovendien een 
schadevergoeding eisen voor uw eventueel geleden 
schade.

Bij een geschil met uw leverancier kiest u 
beiden voor bemiddeling om het geschil op 
te lossen. Dit soort geschillen wordt niet 
verzekerd in uw polis, maar is wel gedekt in 
de waarborg bemiddeling ALL IN

Legal Village NV komt niet alleen tussen in de 
erelonen van de bemiddelaar die u moet betalen 
maar ook in de kosten voor de homologatie van de 
bemiddelingsovereenkomst.

Een van uw werknemers raakt gewond en 
uw arbeidsongevallenverzekeraar weigert 
tussen te komen. U betwist deze weigering

Legal Village NV doet het nodige om uw belangen 
te verdedigen door contact op te nemen met uw 
verzekeraar. 
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Concrete situaties die worden behandeld door 
het schaderegelingskantoor Legal Village NV:
Horeca



Ondernemers

U bezoekt een klant die erg ontevreden is 
en u fysiek aanvalt waardoor u lichamelijke 
letsels oploopt

Legal Village NV zorgt voor de invordering van uw 
letselschade bij de aansprakelijke derde. Wij dekken 
uw verdedigingskosten en in het bijzonder de kosten 
van een raadsdokter gespecialiseerd in de evaluatie van 
letselschade. Als een minnelijke regeling onmogelijk 
blijkt zullen wij ook de tussenkomst van een advocaat 
naar keuze ten laste nemen.

Uw gereedschap wordt gestolen uit uw 
werkplaats

Legal Village NV onderneemt de nodige stappen om het 
gerechtelijk onderzoek op te volgen en uw schade te 
verhalen op de dader indien deze wordt geïdentificeerd.

U bent het slachtoffer van identiteitsdiefstal 
door een derde die in uw naam contracten 
heeft afgesloten in het kader van uw 
beroepsactiviteit

Legal Village NV verdedigt uw belangen om uw schade 
op de dader te verhalen.

U moet een administratieve boete betalen 
omdat u bepaalde regels van de sociale 
wetgeving niet hebt nageleefd, hetgeen u 
volledig betwist

Legal Village NV stelt een gespecialiseerde advocaat 
naar keuze aan om deze administratieve boete aan te 
vechten.

Een van uw arbeiders raakt ernstig gewond 
op een bouwwerf en u wordt vervolgd omdat 
u niet alle veiligheidsregels hebt nageleefd

Legal village NV mandateert een advocaat van uw 
keuze om uw strafrechtelijke verdediging op zich te 
nemen.

Een van uw klanten is niet tevreden over het 
verwarmingssysteem dat u in zijn huis hebt 
geïnstalleerd en u wenst via bemiddeling 
jullie geschil op te lossen (bemiddeling All 
IN)

Legal Village NV komt niet alleen tussen in de 
erelonen van de bemiddelaar die u moet betalen 
maar ook in de kosten voor de homologatie van de 
bemiddelingsovereenkomst.
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Medische beroepen

U wordt op sociale netwerken beledigd door 
een ontevreden patiënt

Wij zullen uw belangen verdedigen en de aansprakelijke 
derde aanmanen om zijn lasterlijke uitlatingen van 
het internet te verwijderen.  We zullen bovendien een 
schadevergoeding eisen voor uw eventueel geleden 
schade.

Na een medische fout wordt u vervolgd voor 
onvrijwillige slagen en verwondingen

Legal Village NV stelt een advocaat aan van uw keuze 
om uw strafrechtelijke verdediging op zich te nemen.

U moet zich verantwoorden voor de orde 
der geneesheren naar aanleiding van 
een disciplinaire fout begaan tijdens de 
uitoefening van uw beroep

Legal Village NV zorgt ervoor dat uw advocaat 
uw belangen verdedigt in het kader van deze 
tuchtprocedure.

Uw artsenpraktijk heeft verschillende 
barsten en scheuren opgelopen ten gevolge 
van de werkzaamheden uitgevoerd door uw 
buurman

Wij verdedigen uw belangen door de buurman die 
hiervoor aansprakelijk is in gebreke te stellen om u te 
vergoeden voor de geleden schade. Wij nemen ook de 
expertisekosten op ons om uw schade te begroten en 
een tegensprekelijke expertise te organiseren met uw 
buurman.

Uw artsenpraktijk heeft 
waterschade opgelopen en 
u bent het niet eens met het 
bedrag dat werd toegekend 
door uw brandverzekeraar

Legal Village NV verdedigt uw belangen 
door een expert van uw keuze aan te 
stellen.

U hebt een geschil met uw IT provider  
en jullie wensen dit op te lossen via 
bemiddeling  

Legal Village NV komt niet alleen tussen in de 
erelonen van de bemiddelaar die u moet betalen 
maar ook in de kosten voor de homologatie van de 
bemiddelingsovereenkomst.
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Consultants
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U wordt fysiek aangevallen door één van uw 
clienten met een ernstig lichamelijk letsel 
als gevolg

Legal Village NV zorgt voor de invordering van uw 
letselschade bij de aansprakelijke derde. Wij dekken 
alle kosten in verband met de verdediging van uw 
belangen en in het bijzonder de kosten van een 
raadsdokter gespecialiseerd in de evaluatie van 
letselschade. Als een minnelijke regeling onmogelijk 
blijkt zullen wij ook de tussenkomst van een advocaat 
naar keuze ten laste nemen.

U bent het slachtoffer van een cyber 
aanval. Iemand heeft u gehackt en al uw 
identiteitsgegevens gestolen. U bent het 
niet eens met het bedrag dat uw cyber risk-
verzekeraar u toekent

Wij zullen instaan voor de verdediging van uw belangen 
door een door u gekozen expert, gespecialiseerd in 
cyberrisico’s, aan te stellen.

U hebt een geschil met uw klant over 
de overeenkomst die u met hem hebt 
afgesloten. U wenst nu beroep te doen op 
bemiddeling om het geschil op te lossen 
(bemiddeling All IN)

Legal Village NV komt niet alleen tussen in de 
erelonen van de bemiddelaar die u moet betalen 
maar ook in de kosten voor de homologatie van de 
bemiddelingsovereenkomst.

U bent, in het kader van uw beroep, het 
slachtoffer geworden van laster en smaad op 
het internet door een voormalige client

Wij zullen uw belangen verdedigen en de aansprakelijke 
derde aanmanen om zijn lasterlijke uitlatingen van 
het internet te verwijderen. We zullen bovendien een 
schadevergoeding eisen voor uw eventueel geleden 
schade.



Onze juridische diensten

Recupereer uw onbetaalde en onbetwiste 
B2B-facturen

Onbetaalde facturen kunnen een aanzienlijke impact 
hebben op de cashflow van uw onderneming.
My Money Back is de ideale oplossing voor u!

Maak uw eigen juridische documenten in 
slechts een paar klikken

Het internet staat vol met onbetrouwbare en 
verouderde juridische documenten. Wij geven u 
toegang tot een aantal essentiële documenten, 
geschreven door gekwalificeerde advocaten en juristen.

Een expert beantwoordt uw vragen

Een bedrijf runnen brengt veel juridische vragen met 
zich mee. 
Maak online een afspraak en krijg in een gesprek van 
20 minuten met één van onze juristen of advocaten een 
antwoord op uw vraag.



Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen.
Enkele voorbeelden van de belangrijkste uitsluitingen voor alle dekkingen zijn de volgende:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …).
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.
4. Een schadegeval over een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een
gerechtelijke reorganisatie, …
5. Een schadegeval die voortvloeit uit een oorlogsdaad.

Alle details kan u terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract en doe beroep op de
verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte aan uw verzekeringsmakelaar.
Deze documenten kan u terugvinden bij uw makelaar of op de website www.legalvillage.be.

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de ondernemers Legal
Village business werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De
overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection 
(Troonplein 1, 1000 Brussel). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer 
waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor 
je dossier.
Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de 
verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Een verwittigd klant is er twee waard
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