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R.B. Particulier Fisc Access

Waarschuwing: Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen
betreffende deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin
opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en de rechten en verplichtingen
van de verschillende partijen gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
De rechtsbijstandverzekering Particulier Fisc Access is een product via dewelke de verzekeraar zich verbindt, binnen de
contractuele grenzen, om diensten te verlenen en om kosten (van de expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat, enz.) ten laste
te nemen teneinde de verzekerde bepaalde rechten te doen gelden en dit, hetzij binnen een gerechtelijke, een
administratieve of andere procedure, hetzij buiten zulke procedure. De verzekeraar staat zijn verzekerde bij en tracht een
oplossing te vinden voor diens probleem. De minnelijke oplossing geniet de voorkeur en de verzekeraar legt binnen dit
kader elk voorstel aan de verzekerde voor.
Doelmarkt: de particulier die in het kader van zijn privé-leven een verzekering met een zeer uitgebreide waarborg wenst,
hierbij genietend van de belastingvermindering voorzien door de Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van
de rechtsbijstandsverzekering.

Wat is verzekerd?
Met name:
✓ Burgerlijk verhaal (max 100.000 €)
✓ Strafrechtelijke verdediging indien u wordt vervolgd.
Voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden,
gedekt voor zover definitieve vrijspraak of
gelijkgesteld (max 100.000 €)
✓ Verhoor « Salduz » uitsluitend als minderjarig
slachtoffer of als verdachte (max 500 €)
✓ Extra-contractuele burgerlijke verdediging indien
geen BA of indien uw belangen tegenstrijdig zijn met
deze van uw BA verzekeraar (max 100.000 €)
✓ Bouwcontracten voor zover de aannemer is
ingeschreven in de KBO voor de vermelde werken
(max 6.750 €)
✓ Contractuele geschillen behalve bouwcontracten (max
37.500 €)
✓ Geschillen met de brandverzekeraar (max 20.000 €)
✓ Arbeidsrecht (max 6.750 €)
✓ Administratief recht (max 13.000 €)
✓ Geschillen tussen echtgenoten en in verband met
opvoeding en verblijf van de kinderen, maar alleen in
het kader van de eerste echtscheidingsprocedure of
einde van een wettelijke samenwonen (max 3.375
€/vzde), en/of de eerste bemiddeling in familiezaken
(max 13.000 €)
✓ Erf-, schenkings- en testamentrecht (max 13.000 €)
✓ Fiscaal recht (max 13.000 €)
✓ Insolventie van de aansprakelijke derde ingevolge een
schadegeval gedekt in de waarborg “burgerlijk
verhaal”, behalve in geval van diefstal, poging tot
diefstal, inbraak of vandalisme (max 20.000 €)
✓ Voorschot van fondsen ingeval van een gedekt
ongeval berokkend door een derde verzekerd in BA
(max 20.000 €)
✓ Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (max 500 €)
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Wat is niet verzekerd?
Alles wat niet uitdrukkelijk gedekt is. Bovendien, met
betrekking tot de verzekerde materies, zijn met name
uitgesloten de schadegevallen in verband met:
 Personenrecht behalve gevallen die zijn
uitdrukkelijk gedekt
 Vennootschaps- en verenigingsrecht
 Een motorvoertuig (behalve strafrechtelijke
verdediging)
 Een onroerend goed anders dan het/de
1
verzekerd(e) adres(sen)
 Geschillen die het gevolg zijn van grove of
opzettelijke schuld in hoofde van de vzde in
gevallen van gewelddaden, racisme, gebruik
van drugs, valsheid en gebruik van valse
stukken, stedenbouwkundige overtredingen enz.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 …
! Schadegeval plaatsgevonden tijdens de periode
 …
van schorsing van de garantie
! Schadegeval
dat verzekerde redelijkerwijze
…
kende op het moment van onderschrijving van
de overeenkomst
! Betaalde kosten zonder voorafgaand overleg
met de verzekeraar
! Schadegeval te laat ingediend
! Sommige garanties zijn onderworpen aan
tussenkomst-beperkingen
ingevolge
de
toepassing
van
een
vrijstelling,
een
minimumgeschil, een wachttermijn of een
specifieke afwijkende bepaling in bijzondere
clausules. Alle garanties zijn onderworpen aan
een tussenkomst-plafond.
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Waar ben ik gedekt?
✓ Inzake “algemene contracten” (behalve bouwcontracten), « voorschot van fondsen » en geschillen met de
brandverzekeraar: Europa en landen grenzend aan de Middellandse Zee. Hetzelfde geldt inzake « onroerende
goederen » behalve voor schadegevallen betreffende het administratief recht of het fiscaal recht.
✓ Geschillen inzake “Bouwcontracten”, administratief recht, Arbeids- en sociaal recht, personen- en familierecht,
erf-, schenkings- en testamentrecht, fiscaal recht en opsporingskosten van vermiste kinderen: alleen indien onder
de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
✓ Inzake « burgerlijk verhaal », « strafrechtelijke verdediging », « verhoor Salduz », « burgerlijke verdediging »,
« insolventie van derden », « strafrechtelijke borgtocht » en « bijstand schadeloosstelling »: alle landen van de
wereld.
✓ Inzake « voorafgaandelijke plaatsbeschrijving », voor zover onroerend goed in België
✓
Wat zijn mijn verplichtingen?
-

De informatie die u aan ons meedeelt op het moment van de onderschrijving van de overeenkomst, dient correct,
volledig en eerlijk te zijn.

-

U dient aan ons elke verandering die tijdens de loop van de overeenkomst met betrekking tot het verzekerd
risico (adreswijziging, tweede verblijfplaats enz.) voorvalt, mee te delen.

-

Behalve bij noodgevallen, dient u met ons te overleggen alvorens een beslissing te nemen en dient u ons op de
hoogte te houden met betrekking tot de evolutie van het schadegeval.

-

Wij dienen samen met u eens te zijn over elke maatregel die kosten kan veroorzaken.

-

U dient het schadegeval bij ons in te dienen binnen de contractueel bepaalde termijn.

-

U dient de premie te betalen volgens de in de overeenkomst voorziene voorwaarden.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een
jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De garantie is slechts verworven op de dag van betaling van de eerste premie
onverminderd eventuele wachttermijnen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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