







ALGEMENEVOORWAARDEN
RECHTSBIJSTAND  PRIVÉLEVEN


Deverzekeringnemer: Udiealsdenatuurlijkepersoonhetcontractmetdeverzekeraarsluit.
Deverzekeraar: EuromexNV,verzekeringsondernemingtoegelatenondercodenr.463omdetak17
Rechtsbijstandtebeoefenen(KBvan4juli1979ͲBSvan14juli1979).
Degemandateerde MercatorVerzekeringenNV,Posthofbrug16,2600Antwerpen(Berchem),BelgiëͲ
verzekeringsagent: tel.032472111Ͳfax032472777ͲRPRAntwerpenBTWBE0400.048.883Ͳ
info@mercator.beͲLidvandeBaloiseGroupͲverzekeringsagentmetCBFAͲnr.024941A
isdoorEuromexNVgemachtigdomditcontracttesluiten,tewijzigen,teschorsen,te
beëindigenendepremieteinnen.Hijzalzichonthoudenvanelketussenkomstinde
afhandelingvandeschadegevallen.
Hetcontract: DeovereenkomstsamengestelduitdezeAlgemenevoorwaardenendeBijzondere
voorwaardenvanMercatorVerzekeringenNV.
Hetschadegeval: Hetfeitdatéénofmeerdereverzekerden,naaraanleidingvaneenbepaaldegebeurtenis
ofomstandigheid,eenberoepkunnendoenopdedienstverleningen/offinanciële
tussenkomstvanEuromex,enditvooréénofmeerderewaarborgen,ongeachthet
tijdstipvandeaangifte.Hetschadegevalontstaatophetogenblikdatdeverzekerde
objectiefweetofbehoorttewetendathijzichineenconflictsituatiebevindt,waarbijhij
alseiserofverweerderrechtenofaansprakenkandoengelden,ongeachthettijdstip
waaropdederdedaadwerkelijkhandelt.
Voordewaarborg‘burgerlijkverhaal’isdithetogenblikwaaropdeschadewordt
vastgesteldofondervonden.
Voordewaarborg‘strafrechtelijkeverdediging’ontstaathetschadegevalophetogenblik
datdevermeendeinbreukenwerdenbegaan.
ErwordtgeendekkingverleendalsEuromexkanaantonendatdeverzekeringnemer
ofeenverzekerde,vóórhetafsluitenvanhetcontract,kennishadofredelijkerwijshad
moetenhebbenvanbovengenoemdeconflictsituatie,ofvandefeitendieaandebasis
liggenvandeconflictsituatie.
Deverzekerden: 1.


2.
3.
4.
5.

Uenuwpartner,samenwonendophetBelgischeadresdatindeBijzondere
voorwaardenisvermeldalshoofdverblijfplaats;
Depersonendiebijuinwonen,ookwanneerzijomwillevanhunberoep,hun
studies,hunvakantieofgezondheidtijdelijkeldersverblijven;
Uwongehuwdekinderenofdezevanuwsamenwonendepartnerdienietinwonen
dochfiscaaltenlasteblijvenvanuofuwsamenwonendepartner;
Uwgewezenpartnertot12maandennaheteffectiefverlatenvande
hoofdverblijfplaats;
Deminderjarigekinderenvanderdendietijdelijkondertoezichtstaanvaneen
inwonendeverzekerde.

Deerfgenamenvandezeverzekerdenzijntevensverzekerd,dochenkelinhun
hoedanigheidvanerfgenaam.Zijzijnnietverzekerdvoorhunpersoonlijkeschade.Zij
kunnenbovendienslechtseenberoepdoenopdewaarborgindematedathunbelangen
nietstrijdigzijnmetdezevanandereverzekerden.
Personendiegeenberoepkunnendoenopdewaarborgwordenverder‘derde(n)’
genoemd.
Hetverzekerde 1.
onroerendgoed:
2.
3.
4.

Hetgebouw,gelegeninBelgië,ineigendomdatdientalshoofdverblijfofalstweede
verblijf,metinbegripvandedelendievooreenvrijberoepdienenofvooreen
handelsbestemmingzonderopslagofafzetvankoopwaar;
Hetgebouwinopbouw,bestemdomhetinBelgiëgelegenhoofdverblijfoftweede
verblijfteworden;
DestacaravaninBelgië;
Deautobergplaatsenineigendom,gebruiktdooreenverzekerde,inBelgië.
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5.





DetuinenengrondengelegeninBelgië,aldannietaangrenzend,inclusiefalle
bomen,tuinhuizen,serresenzwembadenineigendomengebruiktdoorde
verzekerden

Dezebeperkendeomschrijvingvanhetverzekerdeonroerendgoedisenkelvan
toepassingvoordewaarborg‘BurgerlijkVerhaal’.
Watverstaanwij Dewaarborgisverworvenvoorschadegevalleninhetprivéleven,buiteniedere
onder‘privéleven’? professionele,politiekeofsyndicaleactiviteit.Devolgendesituatieswordensteeds
gelijkgesteldmethetprivéleven:
-

deverkeersongevallenwaarineenverzekerdebetrokkenisalsvoetganger,fietserof
passagier;
debezoldigdeactiviteitendoorschoolgaandekinderen;
deuitvoeringvaneenleerovereenkomstdoorschoolgaandekinderen;
hetvrijwilligerswerk

Watishetdoelvande BijeenverzekerdschadegevalverbindtEuromexzichertoedienstenteverlenenen
waarborg? kostenopzichtenemen,omdeverzekerdeinstaattestellenzijnrechtentedoengelden
bijeenminnelijke,gerechtelijke,ofadministratieveregeling.Euromexheefthetrecht
omeersteenminnelijkeregelingnatestreven.
Euromexzal:

-

deverzekerdeinlichtenoverdeomvangvanzijnrechtenendewijzevanverdedigen;
devrijekeuzevanexpertgaranderenbijeenminnelijke,gerechtelijke,of
administratieveregeling;
deverzekerdevragennaarzijnkeuzevanadvocaat,wanneerzicheen
belangenconflictvoordoetofwanneermoetwordenovergegaantoteen
gerechtelijkeofwettelijkgeregeldeadministratieveprocedure.

Euromexneemtbijeenverzekerdschadegevaltenlaste:

-

dekostenvanhetgerechtelijkofbuitengerechtelijkdeskundigenonderzoekdiete
makenhebbenmetdeburgerlijkevorderingvaneenverzekerde;
dekostenenerelonenvandebemiddelaarbijeenverzoeningofeenpogingdaartoe;
dekostenenerelonenvangerechtsdeurwaarders;
dekostenvanéénuitvoeringsprocedureperuitvoerbaretitel;
deverschuldigderechtsplegingsvergoeding,tenzijwanneerdezeistoegekendaan
eenderdediezijnschadevorderinggeheelofgedeeltelijkgegrondzietverklaarden
dezeschadegewaarborgdisindepolisvandeverplichteBAͲverzekeraar.
deandereprocedurekostenengerechtskosten,dieniethetdeskundigenonderzoek
ofderechtsplegingsvergoedingzijn,uitgezonderddekostenvanregistratie;
denoodzakelijkevertalingkostenvanprocesstukken,alsaangetoonddooreen
factuur;
deprovisioneleendefinitievekostenenerelonenvandeadvocaat.

AldezekostenendeeventueelverschuldigdeBTWwordendoorEuromextenlaste
genomenvoorzoverzijnietkunnenwordenverhaaldopeenderdeofgerecupereerd.Dit
ongeachtdewijze,dusookonderdevormvaneenrechtsplegingsvergoeding.De
gerecupereerdekostenenderechtsplegingsvergoedingmoetenaanEuromexworden
(terug)betaald.

Watisgewaarborgd? IndeformuleRECHTSBIJSTANDPRIVÉLEVENkunnendeverzekerdengenietenvande
Waarborggrens: volgendelimitatiefopgesomdewaarborgen:
Strafrechtelijkeverdediging Deverdedigingvooreenstrafgerechtbijeenvervolgingwegensonopzettelijkinbreuken
€75.000 ofverkeersinbreuken.Indieneenverzekerdeloutermeegedaagdwordtalsburgerlijk
verantwoordelijke,isdewaarborgnietverworvenwanneerdepersoon,waarvoorde
verzekerdeinstaat,vervolgdwordtvooropzettelijkeinbreukenendezepersoonde
leeftijdvan16jaarheeftbereiktophettijdstipvandeinbreuken.
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Burgerlijkverhaal Hetverhaaltegeneenderdeopgrondvaneenextracontractueleaansprakelijkheidvoor
€75.000 devergoedingvandeschadediehetgevolgisvan:

-

debeschadiging,devernielingofhetverliesvandeeigenroerendeenonroerende
goederen,ookstoffelijkeschadegenoemd;
slagenenverwondingentoegebrachtaaneenverzekerdeofvanhetoverlijdenvan
eenverzekerde,ooklichamelijkeschadegenoemd;
demoreleschadevaneenverzekerdedoorhetoverlijdenvaneenbloedof
aanverwanttotde2degraad.Samenwonenopdehoofdverblijfplaatswordtvoorde
toepassingvandezewaarborggelijkgesteldmetverwantschap.

Bijstand EuromexstaatdeverzekerdebijwanneerhetFondsvoorMedischeOngevallenadviseert
MedischeSchade datdeschadehetgevolgisvaneenaansprakelijkheidvaneenzorgverlener,maardeze
€20.000 aansprakelijkheidwordtbetwistdoordezorgverleneren/ofzijnverzekeraar.Deze
waarborgisenkelverworvenwanneerdeverzekerdegeenvergoedingkanopeisenvan
hetFondsvoorMedischeOngevallen.
Contractueelgeschil Euromexstaatdeverzekerdebijwanneerdezeeengeschilheeftmetzijnverzekeraar
BA–gezinsverzekering BA–gezinoverdetoepassingvandewaarborgen.Dewaarborgisnietverworvenbijeen
€20.000 geschilontstaandoorwanbetalingvandepremieBAͲgezin.
Strafrechtelijkeborgsom Alseenbuitenlandseoverheideenstrafrechtelijkeborgsomeistvooruw
€20.000 invrijheidstellingofvoordevrijgavevanhetverzekerderijtuig,zullenwijdeborgsom
voorschieten.Umoetalleformaliteitenenoproepingenrespecterendienodigzijnvoor
deterugbetalingvandeborgsom.Wanneerdeborgsomnietofgedeeltelijkwordt
terugbetaald,moetuonshetsaldoterugbetalenopheteersteverzoek.
Onvermogenderden Wanneereenindewaarborg‘Burgerlijkverhaal’gewaarborgdschadegevalwordt
€12.500 veroorzaaktdooreengeïdentificeerdederde,waarvandewoonplaatsgekendisende
Vrijstelling€250,gekoppeldaande aansprakelijkheidvaststaat,maardieonvermogendis,betaaltEuromexdevergoeding
evolutievanhetindexcijfervande
voordenietbetwistbarestoffelijkeschadeendebewezenenbegrotelichamelijke
consumptieprijzen(basis1981)Ͳ
schade.
januari2010(213,18)
Dewaarborgisnietverworvenwanneerdeverschuldigdevergoedinghetgevolgisvan
opzettelijkedelictenofgewelddadentegenpersonen,goederenofvermogens.Bij
lichamelijkeschadedoorgewelddadenstaanwijdeverzekerdewelbijtenaanzienvande
Commissieslachtoffersopzettelijkegewelddaden.
Dewaarborggrenzenwordenverminderdmetdebedragendiebetaaldofopvraagbaar
zijnbijandere(rechts)personenofinstellingen.
Euromexmoeteenonvermogendenietlangerdan3jaarnaeenvonnisvervolgen.
Euromexisevenminverplichteenvonnisuittevoerenineenlandwaardewaarborg
nietgeldt.Alsdeverzekerdeofdeadvocaatkanvermoedendatdederdeinsolvabelis,
zullengeenuitvoeringsmaatregelengenomenwordenzondervoorafgaandoverlegmet
Euromex.
Voorschieten Wijschietendevergoedingvoordestoffelijkeschadevoor,indematedatvoorde
stoffelijkeschade begrotingvandezeschadeeenakkoordisbereiktmetdegeïdentificeerde
€7.500 verantwoordelijkederdeofdiensverzekeraar.Hetvoorschotisopvraagbaar,zodrade
aansprakelijkheidvandederdeiskomenvasttestaan.
Dewaarborgisnietverworvenwanneerdeverschuldigdevergoedinghetgevolgisvan
opzettelijkedelictenofgewelddadentegenpersonen,goederenofvermogens.
Hetvoorschotisbijvoorrangterugvorderbaaropalleprovisioneleofdefinitieve
vergoedingenverschuldigddoordederde,zijnverzekeraarofopenigandere
(rechts)persoonofinstantie.
Voorschieten Wijschietendevergoedingvoor,opvoorwaardedat:
lichamelijkeschade
- devolledigeaansprakelijkheidvaneengeïdentificeerdederdeiskomenvasttestaan;
€7.500
- erminstens1maandeenvolledigewerkongeschiktheidis;
- deongeschiktheidwordterkenddoordederdeofdiensverzekeraar;
- ereeneffectiefloonverliesis.
Hetvoorschotbedraagtmaandelijksmaximaal€1.500,endektheteffectiefgederfde
Uwveiligheid,onzezorg.BaloiseGroup

3/8


0463Ͳ2004R0000.06Ͳ01102012









nettoinkomendatnietwordtvergoeddooreensociaalrechtelijkeinstellingofdooreen
verzekeraar.Bijoverlijdengebeurtdebetalingaandesamenwonendepartnerofaande
kinderendieonderhoudenwerdendoorhetslachtoffer.Dewaarborgisnietverworven
wanneerdeverschuldigdevergoedinghetgevolgisvanopzettelijkedelictenof
gewelddadentegenpersonen.
Hetvoorschotisbijvoorrangterugvorderbaaropalleprovisioneleofdefinitieve
vergoedingenverschuldigddoordederde,zijnverzekeraarofopenigandere
(rechts)persoonofinstantie.
Voorschieten
ondertekendekwijting
vrijstellingBA–gezin


Wijschietenhetbedragvoor,wanneeruonsdeorigineleondertekende
vergoedingskwitantiebezorgt,dieuitgaatvaneenverzekeraarofeenschaderegelaar,
gevolmachtigddooreenverzekeraar.VanzodradeverzekeraarBA–gezinvandederde
deschadevergoedt,betaaltEuromexdevrijstellingdienogdoordezederde
verschuldigdis.

ReisͲenverblijfkosten EuromexvergoedtdebillijkeenredelijkereisͲenverblijfskostenwanneereen
€2.500 verzekerdenaaraanleidingvaneengewaarborgdschadegevalpersoonlijkmoet
verschijnenvooreenbuitenlandserechterofeenbuitenlandse(gerechts)deskundige.
Rangregeling: Alsmeerdereverzekerdenaanspraakmakenopeentussenkomst,wordtbij
ontoereikendheidvandewaarborg,voorranggegevenaandeverzekeringsnemer,
vervolgensingelijkemateaanzijngezinsleden,pasdaningelijkemateaandeoverige
verzekerden.
NOOITGEWAARBORGD -

-

-

detebetalenbedrageninhoofdsomenbijkomendebedragenenintrestenwaartoe
deverzekerdeveroordeeldzoukunnenworden;
destrafrechtelijkeenadministratieveboeten,bijdragen,straffenendadingenmet
hetOpenbaarMinisterie;
degerechtskosteninstrafzaken;
deschadegevallendieontstaannaaraanleidingvanoorlogenbijoproer,collectieve
arbeidsconflicten,politiekeofburgerlijkeonlustenwaaraandeverzekerdezelf
deelnam;
deschadegevallenrechtstreeksofonrechtstreeksontstaandoordeeigenschappen
ofdewerkingvankernproducten,splijtstoffen,radioactieveofioniserende
productenendoorstralingsbelasting;
debetwistingenmetEuromexNV;
dekostenoferelonendoordeverzekerdebetaaldofwaartoehijzichverbonden
heeftvoordeaangiftevanhetschadegevalofzonderhetakkoordvanEuromex,
tenzijzijbetrekkinghebbenopbewarendeofspoedeisendemaatregelen.
eenprocedurevoorhetArbitragehofofeeninternationaalofsupranationaal
rechtscollege
eenprocedurevoorhetHofvanCassatieindiendewaardevandebetwistingin
hoofdsomminderdan€1.250bedraagt;
destrafrechtelijkeverdedigingvaneenbeklaagdevooropzettelijkeinbreuken
anderedanverkeersinbreuken,ooknietwanneerdeverzekerdewordt
vrijgesproken;
deverdedigingvandebelangenvanderdenofvandebelangenaaneenverzekerde
overgedragendoorafstandvanbetwisterechtenofconventionelesubrogatie;
deschadegevallenwaarbijeenverzekerdebetrokkenisalseigenaar,bestuurderof
houdervaneenmotorrijtuig,aanhangwagenofcaravan,geschiktvoorhetgebruikop
deopenbareweg,tenzijheteenvoortbewegingstoestel,rolstoeloftuinwerktuig
betreftmeteenmaximalesnelheidvan18km/u
deschadegevallenwaarbijeenverzekerdebetrokkenisalseigenaar,bestuurderof
houdervaneenluchtvaartuigofvaneenvaartuigvanmeerdan300kgofmeteen
vermogenvanmeerdan10DINPK;
eenvorderingtegeneenandereverzekerde,tenzijdevorderingookkangericht
wordentegenzijnBA–verzekeraarenhijerzichniettegenverzet;
louterpreventievemaatregelen,zolangdeverzekerdegeenschadeheeftgeleden
waarvanderecuperatiegewaarborgdis;
hetburgerlijkverhaalvoorschade:
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opgelopendooreenbetaaldesportbeoefenaarbijeensportwedstrijd
georganiseerddooreenofficiëlesportbond.Ditgeldtnietvoorminderjarige
sportbeoefenaars;
 alseigenaarvaneendierdatinhetkadervaneenregionaleof
(inter)nationalecompetitiewordtuitgebrachtofvoordekweekvan
dergelijkedierenwordtgebruikt;
 doorgrondverontreiniging,milieuverontreiniging,burenͲenmilieuhinder
(zoalslawaai,stof,golvenenstralingen,grondverschuivingen,verliesvan
zicht,luchtoflicht)dieinhoofdevandeverwekkernietaccidenteelis.
deschadegevallenwaarbijdeverzekeraaraantoontdatereenoorzakelijkverband
bestaattussenhetschadegevalendestaatvandronkenschap,ofeengelijkaardige
toestanddiehetgevolgisvanhetgebruikvanproductenanderedanalcoholische
dranken;
deschadegevallendiehetgevolgzijnvantwistenenvechtpartijen,weddenschappen
ofuitdagingen,behalvewanneerdeverzekerdebewijstdathijernietactiefaan
deelnamendathijernocheenuitdager,nocheenaanstokervanwas;
deschadegevallendierechtstreeksofonrechtstreekshetgevolgzijnvan
beleggingen,geldverhandelingenenverrichtingen,verduisteringenen
ontvreemdingenvanfinanciëleaard;
betwistingenvancontractueleaard,tenzijuitdrukkelijkgemeldalsverzekerd;
hetburgerlijkverhaalvoordeschadewanneerdezehetgevolgisvaneen
contractueletekortkomingofeengebrekaanvoorzorgenbijdeuitvoeringvan
overeengekomenwerkenofdeleveringvangoederenofdiensten.Ditgeldtookvoor
hetverhaaltegendeonderaannemerofuitvoeringsagent.
hetburgerlijkverhaalvoordeschadediehetgevolgisvaneenmedischeof
paramedischebehandeling,vaneenesthetischeingreepofvanlichaamsͲof
schoonheidsverzorging;
debetwistingendietemakenhebbenmethetzakenrecht,zoalsheteigendomsrecht,
vruchtgebruik,erfdienstbaarheden,afpaling,rechtvanuitwegenafwatering,
muurgemeenheid,afstandtussengebouwen,lichtenuitzicht.Enonvrijwillige
beschadigingvaneengemenemuurblijftevenwelgewaarborgd;
deverdedigingvanbelangenstrijdigmetdezevandeverzekeringnemerenzijn
gezinsleden.
hetburgerlijkverhaalwanneerdewaardevanhetgeschilinhoofdsomminderdan
€123,95bedraagt,gekoppeldaandeconsumptieͲindex(basis1981)vandecember
1983(119,64);

Waargeldtdedekking? Dewaarborgen‘strafrechtelijkeverdediging’en‘burgerlijkverhaal’zijnwereldwijd
verworven.VooreenschadegevalbuitendeEuropeseUniebedraagtdewaarborg
€40.000inplaatsvan€75.000.
Dewaarborgen‘Onvermogenderden’,‘Voorschietenstoffelijkeschade’en‘Voorschieten
lichamelijkeschade’zijnverworvenindeEuropeseUnie,Andorra,Liechtenstein,
Monaco,Noorwegen,SanMarino,ZwitserlandenVaticaanstad.
Watmoetdeverzekerdedoen DeverzekerdemoetzospoedigmogelijkEuromexinkennisstellenvanelkschadegeval,
bijeenschadegeval? allenuttigeinlichtingenendewaarheidsgetrouweomstandigheden.Ookzalhijalle
nuttigedocumentenzoalsschadebewijzen,oproepingen,dagvaardingenen
procedurestukken,zospoedigmogelijkaanEuromexbezorgen.Hijofzijzalgevolg
gevenaanoproepingenvanraadsgeneesheren.
BijeenschadegevalgeeftdeverzekerdeEuromexdeopdrachtomineersteinstantieeen
minnelijkeregelingnatestrevenenverleenthijdaartoezijnvolledigemedewerking.
WanneerEuromex,dooreengebrekaanmedewerking,doorhetniettijdignakomenvan
deaangifteplichtofdoordevoorbarigetussenkomstvaneenadvocaat,geennuttige
pogingtoteenminnelijkeregelingkanondernemen,blijvendekostenenerelonenvande
advocaattenlastevandeverzekerde.
Vrijekeuzevanadvocaatof Deverzekerdeheeftvrijekeuzevanadvocaatenexpert.
expert:
Wanneermoetwordenovergegaantoteengerechtelijkeofadministratieveprocedure,is
deverzekerdevrijindekeuzevaneenadvocaatofvaniedereanderepersoondiede
vereistekwalificatiesheeftvolgensdeopdeproceduretoepasselijkewetomzijn
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belangenteverdedigen,tevertegenwoordigenoftebehartigen.
Euromexzalzichdecontactenmetdeadvocaatofdeindevoorgaandealinea
vermeldepersoonnietvoorbehouden.DeverzekerdeofdeadvocaatzalEuromexstipt
opdehoogtehoudenvanalleinitiatievengenomenalsgevolgvandecontactendie
rechtstreekstussenhenplaatshadden.
Wanneerdeverzekerdeeenadvocaatkiestdienietbehoorttoteenbalievanhetland
vanprocedure,beperktEuromexhaartussenkomsttotdenormalekostenenerelonen
toepasselijkinhetlandwaardezaakbehandeldwerd.

Wanneerdeaanstellingvaneendeskundigezichrechtvaardigt,magdeverzekerdedeze
vrijkiezenmitsdegekozendeskundigedenodigekwalificatiesheeftomdebelangenvan
deverzekerdetebehartigen.

Euromexzalslechtsdekostenenerelonenopzichnemendievoortvloeienuitde
tussenkomstvanéénadvocaatoféénexpert.Telkenswanneereenadvocaatofexpert
wordtopgevolgd,isdetussenkomstvanEuromexbeperkttotdekostenenerelonenvan
deopvolgendeadvocaatofexpertverschuldigdvanafhetogenblikvandevoortzetting
vanhetdossier.Dekostenenerelonenverbondenaanhetinstaatstellenvande
opvolgeromhetdossierovertenemen(instuderendossier,openingskosten,melding
vantussenkomstaananderepartijen,…)zijnnietgewaarborgd.Dezekostenenerelonen
wordenforfaitairbegrootop1/4vandetotaledefinitievestaatvandeopgevolgde
expertofadvocaat.Dezebeperkingengeldennietwanneerbuitendewilvande
verzekerdeom,detussenkomstvaneenandereadvocaatofeenexpertnoodzakelijk
blijkt.
Schadebeperkingsplicht: DeverzekerdeblijftondanksdetussenkomstvanEuromexdeschuldenaarvande
erelonenenkosten.Deadvocaatofdeexpertheeftgeenrechtstreeksevorderingop

Euromex.Euromexbetaaltweldegelijkdeerelonenenkostenopbasisvanvrijwillige
delegatie,maarvraagtdaaromweldat:

-

deverzekerde,wanneerdaartoegevraagddoorEuromex,deerelonenenkosten
meeopneemtinzijnvorderingtenaanzienvandederde(n);
deereloonnota’soffacturenopnaamvandeopdrachtgevendeverzekerdeworden
opgemaakt;
deverzekerdegeenafsprakenmaaktinverbandmetdebegrotingswijzevande
erelonenenkostenzonderdevoorafgaandeuitdrukkelijkeinstemmingvanEuromex;
deverzekerdegeenbetalingdoetaaneenadvocaatofexpertzonderdeinstemming
vanEuromex.

WanneerEuromexvanmeningisdatdegevorderdekostenenerelonennietcorrect
werdenbegroot,zalzijinnaamvanenvoorrekeningvandeverzekerde,destaat
betwisteneneventueelvoorleggenterappreciatieenbeoordelingdoordedaartoe
bevoegdeOrdeofberoepsvereniging.DeverzekerdemoetzichachterEuromexstellen,
conformartikel20vandeWetvan25juni1992.Wanneereenverzekerdevooreendoor
Euromexaldusbetwistestaat,wordtgedaagd,laathijzijnverdedigingdoordeadvocaat
vanEuromexwaarnemen,diedeverzekerdeopzijnbeurtgeheelvrijwaartbinnende
financiëlegrenzenvandeverleendewaarborg(en)metbetrekkingtotdevordering,en
volledigmetbetrekkingtotdekostenvanverdedigingendegerechtskosten.
Geschillenregeling: TelkenserzicheenbelangenconflictmetEuromexvoordoet,isdeverzekerdevrijinde
keuzevaneenadvocaatof,zohijerdevoorkeuraangeeft,iedereanderepersoondiede
vereistekwalificatiesheeftvolgensdeopdeproceduretoepasselijkewet,omzijn
belangenteverdedigen.
Objectiviteitsclausule: Deverzekerdeheefthetrechtomeenadvocaatvanzijnkeuzeteraadplegen,
onverminderddemogelijkheidomeenrechtsvorderingintestellen,bijeen
meningsverschilmetEuromexoverdegedragslijndiezalwordengevolgdvoorde
regelingvanhetgewaarborgdschadegevalennabetekeningdoorEuromexvanhaar
standpuntofhaarweigeringomdestellingvandeverzekerdetevolgen.
1.

AlsdeadvocaathetstandpuntvanEuromexbevestigt,wordtaandeverzekerde
dehelftvandekostenenerelonenvandezeraadplegingterugbetaald.
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Als,tegenhetadviesvandezeadvocaatin,deverzekerdeopzijnkosteneen
procedurebeginteneenbeterresultaatbekomtdanhetgeenhijzouhebben
bekomenalshijhetstandpuntvanEuromexhadgevolgd,moetEuromex,
diedestellingvandeverzekerdenietheeftwillenvolgen,haarwaarborgverlenenen
dekostenenerelonenvanderaadplegingterugbetalendietenlastevande
verzekerdezoudenzijngebleven.Alsdeverzekerde,nanegatiefadviesvande
advocaat,deproceduredoordrijft,moethijEuromexhiervanopdehoogte
brengen.
2.

Alsdegeraadpleegdeadvocaatdestellingvandeverzekerdebevestigt,moet
Euromex,ongeachtdeafloopvandeprocedure,haarwaarborgverleneninclusiefde
kostenenerelonenvanderaadpleging.


Dezeregelingisnietvantoepassinginhetgevaleenverzekerdeeenmeningsverschil
heeftmetdedoorhemgekozendeskundige.Euromexkannietverplichtwordenom
verdertegaandanhetregelingsadviesvandedeskundigeaangestelddoorofopvraag
vandeverzekerde.Wanneerdeverzekerdeopzijnkostendefinitieftocheenbeter
resultaatbereiktdanhetaanvankelijkadviesvandeeigendeskundige,kandeverzekerde
alsnogeenterugbetalingbekomenvandegerechtvaardigdekostenenerelonenvande
advocaat.
Aanvang–Duur–Wijziging– DewaarborgvangtaanopdedatumvermeldindeBijzonderevoorwaarden.
Eindevandewaarborg: Deduurtijdbedraagtéénjaar,telkensmeteenstilzwijgendeverlengingvanéénjaar.
Vóórdebetalingvandeeerstepremieisergeendekkingverworven.
Euromexkanhettariefendevoorwaardenwijzigen.

Aandewaarborgkomteeneinde:

1. Doordeopzeggingvandeverzekeringnemer:

2.

opbasisvandewetopdelandverzekeringsovereenkomst;
bijiedereaangiftevaneenschadegeval,maartenlaatste30dagennadeuitbetaling
ofdeweigeringvantussenkomstdoorEuromex.Inditgevalmoeteen
opzeggingstermijnvan3maandeninachtgenomenworden;
bijeenwijzigingvandepremieofdevoorwaarden.Inditgevalkandedekkingworden
opgezegdbinneneentermijnvan3maandenvanafdekennisgevingvandewijziging.
DoordeopzeggingdoorEuromex:

opbasisvandewetopdelandverzekeringsovereenkomst;
ingevalvaneenopzettelijke/onopzettelijkeverzwijgingofonjuistemededelingvan
gegevensbetreffendehetrisicobijdeaanvangofindeloopvanhetcontract.Bijhet
opzettelijkeverzwijgenishetcontractnietig.DevervallenpremieskomenEuromex
toe.BijhetonopzettelijkeverzwijgensteltEuromexvoor,hetcontractte
wijzigenvanafdedagdatEuromexopdehoogtekonzijnvandeverzwijgingofde
onjuistemededeling.Alshetvoorsteltotwijzigingvanhetcontractdoorde
verzekeringnemerwordtgeweigerdofalsnahetverstrijkenvandetermijnvan
eenmaandterekenenvanafdeontvangstvanditvoorstel,ditlaatstenietaanvaard
wordt,kanEuromexhetcontractopzeggenbinnen15dagen;
- bijiedereaangiftevaneenschadegeval,maartenlaatste30dagennadeuitbetaling
ofdeweigeringvantussenkomstdoorEuromex,kanhetcontractworden
opgezegd,mitsinachtnemingvaneenopzeggingstermijnvan3maanden;
- bijnietͲbetalingvandepremie.

Deopzeggingmoetgebeurenperaangetekendebrief,bijdeurwaardersexplootofdoor
middelvaneenbriefmetontvangstbewijs.

-

Depremie: Depremie,verhoogdmetdelastenenkosten,isopdevervaldagopvoorhandbetaalbaar,
ondeelbaarenhaalbaar.BijnietͲbetalingbinnen15dagenterekenenvanafdedag
volgendopdezevandeverzendingvaneenaangetekendeingebrekestellingvanwege
MercatorVerzekeringenNV,daartoegemandateerddoorEuromex,wordtde
waarborgvanrechtswegegeschorst.Debetalingvandeachterstalligepremiesende
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intrestenmaakteeneindeaandeschorsing.Deschorsingvandedekkingdoetgeen
afbreukaanhetrechtvanEuromexopdelaternogtevervallenpremies,op
voorwaardedatdeverzekeringnemeringebrekewerdgesteld.HetrechtvanEuromex
isbeperkttotdepremiesvoor2opeenvolgendejaren.
Deverjaringstermijn: Dewaarborgenzijnnietverworvenvoorschadegevallendiemeerdandriejaarnadatze
zichhebbenvoorgedaan,wordeningediend.
Klachtenbehandeling: Wijdoenelkedagonsuiterstebestomueengoedeservicetebieden.Bentutochniet
helemaaltevreden?Bel,mail:klachtenbehandeling@euromex.beofschrijfnaaronze
interneklachtendienst.Wijvindenongetwijfeldeenoplossing.


Ukuntuwklachtookkenbaarmakenaande:


OmbudsmanvandeVerzekeringen
deMeeûsplantsoen35Ͳ1000Brussel
www.ombudsman.as


Ubehoudtnatuurlijkookhetrechtomnaarderechtbanktestappen.
Persoonlijkelevenssfeer: Dedoorumeegedeeldepersoonsgegevenswordenverwerktonderde
verantwoordelijkheidvanEuromexNV,metalsdoeldevolledigeklantenservice,deeigen
marketingactiesenhetbeheervanpolissenenschadegevallen.Ukuntdezegegevensbij
onssteedsopvragenenkostelooslatenverbeteren.Ukuntzichtevensbijonsuitdrukkelijk
verzettentegenhetgebruikvandezegegevensvoormarketingacties.Ustemtermeein
datdezegegevensuitsluitendvooreenoptimaleservice,voorhetpolisͲenschadebeheer
envoordebestrijdingvanhetoneigenlijkegebruikvanverzekeringen,kunnenworden
doorgegevenaanleveranciersvaninformaticadiensten,verzekeringstussenpersonen,
andererechtsbijstandverzekeraars,advocatenenexperts.
Mededelingen: Demededelingeninverbandmeteenschadegevalmoetengedaanwordenaan
EuromexNV(PrinsBoudewijnlaan45,2650Edegem).Deanderemededelingenin
verbandmetdezewaarborgmoetengedaanwordenaandeverzekeringsagent
MercatorNV.DemededelingenvandeverzekeringsagentenvanEuromexworden
gedaanaanhetadresdatuvermeldheeftindebijzonderevoorwaardenofaanhetadres
datulaterschriftelijkaandeverzekeringsagentmedegedeeldheeft.
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