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Wij halen uw gelijk.
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TERRITORIALITEIT

Contractueel schadegeval of betwisting in het privéleven van de verzekerde in verband met de aankoop,
de verkoop, het lenen, het huren, het herstellen of het
onderhouden van roerende goederen die eigendom
zijn van de verzekerde, alsook de diensten die geleverd
worden in het voordeel van de verzekerde.

20.000 €

350 €

3 maanden

EU, Zwitserland of Noorwegen

Contractueel verzekering

20.000 €

350 €

3 maanden

EU, Zwitserland of Noorwegen

Frauduleus gebruik van betaalmiddelen

20.000 €

350 €

3 maanden

EU, Zwitserland of Noorwegen

Aantasting van de e-reputation

20.000 €

350 €

3 maanden

EU, Zwitserland of Noorwegen

Onkosten voor het opkuisen of verdringen van informatie

5.000 €

350 €

3 maanden

EU, Zwitserland of Noorwegen

De verplaatsings- en verblijfskosten

125 € per dag

0€

EU, Zwitserland of Noorwegen

DIENSTEN
Algemene telefonische juridische steun PLUS

/

/

/

/

VOORBEELDEN
Contractueel schadegeval of betwisting in het privéleven van de verzekerde in verband met de aankoop,
de verkoop, het lenen, het huren, het herstellen of het
onderhouden van roerende goederen die eigendom
zijn van de verzekerde, alsook de diensten die geleverd
worden in het voordeel van de verzekerde.

U koopt een GSM en na twee dagen werkt de batterij niet meer en de verkoper
wil niet tussenkomen

Contractueel verzekering

Uw verzekeraar BA Privé leven weigert haar tussenkomst

Frauduleus gebruik van betaalmiddelen

Een derde slaagt erin via internet de gegevens van uw bankkaart
te kopiëren en koopt er goederen mee

Aantasting van de e-reputation

Het ex-vriendje van uw dochter zet foto’s van hun relatie
op internet en besmeurt haar reputatie

Onkosten voor het opkuisen of verdringen van informatie

Er staat een belastend bericht over u op internet en u wilt het laten verwijderen

Algemene telefonische juridische steun PLUS

U wilt advies over een online aankoop

Deze overzichtstabel maakt geen deel uit van de algemene voorwaarden. De informatie in deze tabel is louter indicatief, onder alle
voorbehoud. Alleen de Bijzondere voorwaarden, Algemene bepalingen en de Algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Lar Legal Assistant mijn aankopen.
Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere
voorwaarden van het contract.
De cursief gedrukte woorden worden omschreven in de gemeenschappelijke bepalingen onder de titel «Definities».

DIENSTEN
Doel van de juridische steun: preventie en juridische informatie
Ter voorkoming van elk schadegeval informeren wij u over uw rechten en over de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van uw belangen.

De algemene telefonische juridische steun - Lar Info PLUS
Het gaat om een dienst voor juridische eerstelijnsbijstand via de telefoon.
Juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is.
Het juridisch karakter van de vragen die kunnen worden gesteld, wordt bepaald door de omvang van de dekkingen afgesloten in het kader van
dit van kracht zijnde contract.
Het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun is 078/15.15.55
De telefonische juridische eerstelijnsbijstand is bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17 uur, van maandag tot vrijdag, uitgezonderd
op feestdagen, via hoger vermeld telefoonnummer.
Wij stellen aan de verzekerden een informatiedienst ter beschikking voor telefonische juridische eerstelijnsbijstand. Deze cel is bereikbaar via
het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun.
Deze dienst heeft als doel om telefonisch en beknopt uitleg te geven over de diverse contracten met betrekking tot uw privéleven en de
belangrijkste gevolgen ervan. Deze dienst is enkel van toepassing als het Belgisch recht van toepassing is op het contract.
Deze dienst betreft geen juridische analyse van de contracten, maar wil de belangrijkste juridische gevolgen van het contract die ons is
overgemaakt uitleggen in eenvoudige en begrijpbare termen.
In de gevallen waar wij van mening zijn dat een externe partij zal moeten aangesteld worden in verband met een juridisch domein dat niet
onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt., zullen we u in contact brengen met een gespecialiseerde deskundige (advocaat of
expert) De tussenkomst bestaat erin op basis van een telefoongesprek een reeks advocaten of deskundigen gespecialiseerd in domeinen die
betrekking hebben op het schadegeval voor te stellen, die u dan vrij zal kunnen kiezen. U zal de kosten van deze gespecialiseerde deskundige
moeten dragen.
Deze dienst zal slechts eenmaal per verzekeringsjaar ter beschikking staan.
De diverse diensten kunnen niet gebruikt worden bij vragen in verband met fiscale optimalisatie, fiscale aangiftes of vermogensbeheer.
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MEDIATION ALL-IN
Ter aanvulling van de definities die in de gemeenschappelijke bepalingen vermeld zijn, wordt de draagwijdte van de volgende term bepaald:
Bemiddeling:
In de context van het contract wordt met bemiddeling alleen de vrijwillige bemiddeling bedoeld; namelijk de methode waarmee de twistende
partijen op vrijwillige basis een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde (de bemiddelaar erkend door de Federale
Bemiddelingscommissie) om te trachten zonder tussenkomst van een rechter en conform de wettelijke bepalingen inzake bemiddeling, voor het
geschil een minnelijke oplossing te vinden. De taak van de erkende bemiddelaar bestaat erin de onderhandelingen tussen de twistende partijen
te vergemakkelijken, te structureren en te coördineren zonder een oplossing op te dringen.

1.

Wie is verzekerd?

De verzekeringsnemer, voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
Zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont;
Alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven.
Deze personen blijven de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer ze tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven om
gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht;
De minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of de persoon met wie hij samenwoont, wanneer deze kinderen niet meer in
gezinsverband met de verzekeringsnemer leven;
De kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij samenwoont, wanneer
deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven, nog geen 25 jaar zijn, ongehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van de
verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont.

2.

Wat is het doel van de dekking?

Uw verdediging waarnemen indien een beroep wordt gedaan op een burgerlijke of een commerciële bemiddeling in het kader van het
privéleven en volgens de modaliteiten van de dekkingen van onderhavig contract zoals deze hierna bepaald worden. De dekking is niet van
toepassing op conflicten voortvloeiend uit het beroepsleven, ook als deze situaties gevolgen hebben voor uw privéleven.

3.

Wat zijn de gedekte schadegevallen?

Alle schadegevallen zijn gedekt.
Zijn enkel uitgesloten de gevallen van niet-verzekering vermeld in de Gemeenschappelijke bepalingen – Niet-gedekte schadegevallen.

4.

Wat zijn de verzekerde prestaties?

Onafhankelijk van de kosten voor haar eigen diensten voor de minnelijke afhandeling van het schadegeval, nemen wij de kosten op zich tot een
maximumbedrag van 1.750 € per schadegeval en met een maximum van 3.500 € per verzekeringsjaar, dit wil zeggen:
De kosten voor de verdediging van uw rechtsbelangen, nl.:
• De honoraria en kosten van de vrij gekozen bemiddelaar die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, de honoraria en kosten van
de advocaat en eventueel van de technische adviseur;
• De kosten die ten uwer laste zijn voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord.

5.

Wat is het territoriaal toepassingsgebied?

De dekking wordt toegekend voor schadegevallen die zich in België voordoen.

6.

Wat is de tussenkomstdrempel? (minimuminzet)

Onze drempel van tussenkomst bedraagt 350 € per schadegeval.

7.

Wat is de wachttijd?

De dekking is verworven na een wachttijd van 3 maanden vanaf de aanvangsdatum van het contract.

-4-

8.

U hebt de vrije keuze

Dit artikel vervangt en heft het artikel van de gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de vrije keuze van advocaat of expert op.
Wanneer moet worden overgegaan tot een procedure en bij uitbreiding tot een bemiddeling bent u vrij in de keuze van een bemiddelaar of van
iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de toepasselijke wet.
Echter, indien uw keuze valt op een bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige die zijn activiteit in een ander land uitoefent dan het land
waar de opdracht moet worden vervuld, zal uzelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die uit deze keuze voortvloeien.
Indien meerdere verzekerden gelijklopende belangen hebben, komen zij overeen om één enkele bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige
aan te stellen. Zo niet ligt de keuze bij de verzekeringsnemer.
Indien u een bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige kiest, moet u te gelegener tijd diens naam en adres meedelen, opdat wij ons met
hem in verbinding kunnen stellen en hem het dossier overmaken dat wij hebben samengesteld.
U houdt ons op de hoogte van het verloop van het dossier. Zoniet zijn wij, na de bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige te hebben
herinnerd aan deze verbintenis, ontheven van onze verplichtingen in de mate dat wij bewijzen nadeel te hebben opgelopen door dat gebrek aan
informatie.
Wij nemen de kosten en honoraria ten laste die voortvloeien uit de tussenkomst van één enkele bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige.
Deze beperking is niet van toepassing indien u verplicht bent om van bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige te veranderen door
omstandigheden die onafhankelijk zijn van uw wil.
Wij of het schaderegelingskantoor zijn in elk geval niet aansprakelijk voor het optreden van de bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige
die voor u tussenkomen.

9.

Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de gemeenschappelijke bepalingen en door het feit
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de «aangifte van schadegeval- Rechten en plichten» vervat in de Gemeenschappelijke
Bepalingen.

10. Wat is het verdelingsprincipe?
In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren» valt, zowel binnen één dekking als in verschillende dekkingen, zal enkel
het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal slechts een
van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval
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VERZEKERING
Doel van de rechtsbijstand:
Minnelijke verdediging van de juridische belangen
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, u te helpen, in geval van een gedekt schadegeval, om minnelijk uw
rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te nemen.
Gerechtelijke verdediging van de belangen.
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste te
nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van uw belangen.

1.

Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

De verzekeringsnemer alsook zijn naasten zijn verzekerd in het kader van hun privéleven.
Het privéleven strekt zich uit tot alle handelingen en situaties die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsbezigheid. Met
beroepsbezigheid bedoelen wij elke bepaalde bezigheid waaruit men bestaansmiddelen kan halen.
De naasten van de verzekeringsnemer zijn:
• De samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont;
• Alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven.
Deze personen blijven de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer zij tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven
om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht;
• De minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij samenwoont,
wanneer deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven;
• De kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont, wanneer deze
kinderen niet meer met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven, nog geen 25 jaar zijn, ongehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van de
verzekeringsnemer en/of zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de partner met wie de verzekeringsnemer samenwoont.
• De ex-samenwonende echtgenoot of de partner waarmee hij heeft samengewoond, gedurende een periode van 6 maanden vanaf hij/zij de
hoofdzakelijke verblijfplaats van de verzekeringsnemer heeft verlaten en bewezen door een wijziging van domicilie,

2.

Wat zijn de gedekte schadegevallen?

• De dekking is verworven in geval van contractueel schadegeval of betwisting in uw privéleven in verband met de aankoop, de verkoop, het
lenen, het huren, het herstellen of het onderhouden van roerende goederen die uw eigendom zijn alsook de diensten die geleverd worden in
uw voordeel.
• De dekking wordt verleend voor de verdediging van uw belangen, voortkomend uit geschillen verbonden aan de interpretatie en de uitvoering
van een verzekeringspolis, door u onderschreven, met uitzondering van de geschillen met betrekking tot de terugvordering van premies,
taksen, kosten en opzeggingsvergoedingen ten laste van u.
• Frauduleus gebruik van betaalmiddelen
De dekking is verworven in geval van schadegeval met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor elke schade die aan u wordt berokkend in het kader van uw privéleven en veroorzaakt door een
derde ten gevolge van frauduleus gebruik via het internet van uw betaalmiddelen met als doel een financieel voordeel te bekomen ten nadele
van u (bijvoorbeeld het frauduleus gebruik op het internet van uw kredietkaart).
De dekking omvat de burgerlijke partijstelling en de verklaring van de benadeelde persoon voor de strafrechtbank voor elke schade
berokkend aan u onder de hogervermelde omstandigheden.
De dekking omvat de verdediging van uw belangen voortvloeiend uit schadegevallen gebonden aan de toepassing van boek VII
«Betalings- en kredietdiensten» van het Wetboek van Economisch Recht beperkt tot de bepalingen betreffende de betalingsdiensten bij
zijn kredietinstelling, instelling voor elektronisch geld of betalingsdienstaanbieder, met uitzondering van de schadegevallen betreffende de
terugvordering van premies, taksen, kosten en opzeggingsvergoedingen ten laste van u.
• Aantasting van de e-reputation
De dekking is verworven in geval van schadegeval met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor elke schade die aan u wordt berokkend in het kader van uw privéleven en veroorzaakt door
een derde in geval van aantasting van uw reputatie in het kader van uw privéleven door de verspreiding van informatie via het internet
(«e-reputation»): laster, smaad, belediging alsook door de publicatie via het internet van verklaringen, geschriften, foto’s of video’s zonder uw
toestemming.
-- Smaad en/of laster bestaat uit een bewering of aantijging van een feit dat de eerbaarheid of de waardering van de persoon waaraan het
feit wordt toegeschreven, aantast.
-- Belediging is een krenkende uiting, de uitdrukking van minachting of een scheldwoord, dat zich van laster onderscheidt doordat het geen
aantijging van een feit inhoudt.
-- De aantasting van het privéleven en van de persoonlijke gegevens kan met name betrekking hebben op gevoelige gegevens (liefdesleven,
de gezondheid, etnische oorsprong, …) alsook op uw personaliteitsrechten (recht op afbeelding, …).
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-- Onder «via internet» wordt verstaan: via e-mail, spam, link, site, blog, discussieforum, sociale netwerken.
-- De dekking omvat uw burgerlijke partijstelling en uw verklaring van benadeelde persoon voor de strafrechtbank voor elke schade
berokkend aan u onder de hogervermelde omstandigheden.
-- Om van de dekking te genieten moet u klacht hebben ingediend en aan ons de ontvangstbevestiging van de klachtneerlegging bezorgen

3.

Wat zijn de niet-gedekte schadegevallen?

Naast de gevallen van niet-verzekering opgesomd in de gemeenschappelijke bepalingen – Niet-gedekte schadegevallen, is de dekking niet van
verworven voor schadegevallen:
•
•
•
•

Die als voorwerp verhaal op medisch of paramedisch gebied hebben;
Betreffende de aankoop, verkoop en het beheer van roerende waarden;
Die gepleit worden voor een internationale of supranationale rechtbank;
Die betrekking hebben op een motorvoertuig, caravan, motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig onderworpen aan de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen en alle zeevaartuigen en luchtvaartuigen (met
uitzondering van drones waarvan de maximale startmassa minder dan 1kg bedraagt en gebruikt worden met een uitsluitend recreatief doel).
• Die betrekking hebben op een onroerend goed. Het begrip onroerend goed wordt uitgebreid tot:
-- binnenplaatsen, omheiningen, tuinen, zwembad;
-- goederen blijvend aan het erf verbonden (artikel 525 B.W.);
-- goederen die door bestemming als onroerend beschouwd worden zoals: ingebouwde badkamers, uitgeruste keuken, tellers, aansluitingen
en verwarmingsinstallaties;
-- aanhorigheden en bijgebouwen van het onroerend goed.
Specifieke uitsluitingen eigen aan de dekking «aantasting e–reputation»
Wij nemen niet ten laste de schadegevallen die betrekking hebben op:
• Een e–reputation die uzelf heeft opgebouwd via sociale netwerken, commentaar op Internetsites of ook het gebruik van uw elektronische
post;
• Een aantasting van de e-reputation op een andere communicatiedrager dan een blog, forum, sociaal netwerk, website;
• De gevolgen van een aantasting van de e-reputation, d.w.z. elke vordering ingesteld om vergoeding te bekomen van schade die niet
voortvloeit uit de aantasting op zich maar uit de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen ervan;
• Een aantasting van de e-reputation via de pers in digitale vorm.
• Indien de verspreide informatie geen naamelementen bevat die u aanbelangen
• Indien de verspreiding van informatie voortvloeit uit uw deelname aan een vereniging, met uitzondering van de gratis deelname aan een sportof ontspanningsvereniging
• In geval van informatie bestaande uit elke verklaring, elk artikel, elke publicatie, geluidsopname, foto, video die door u verwezenlijkt werd in
het kader van uw beroepsactiviteit
• In geval van informatie bestaande uit elke verklaring, elk artikel, elke publicatie, geluidsopname, foto, video die door u vrij gerealiseerd werd
op een openbare plaats, bij of in aanwezigheid van het publiek, of die u zelf via het internet gepubliceerd hebt of waarvoor u de toelating
gegeven hebt om op het internet te publiceren
• In geval van informatie bestaande uit een gesprek, conferentie, publicatie, gerealiseerd op het internet Waarbij gebruik wordt gemaakt van
onmiddellijke communicatiesoftware («Chat»), met of zonder video en webcam;
• Indien u strafrechtelijk beschuldigd of vervolgd wordt;
Specifieke uitsluiting eigen aan de dekking «frauduleus gebruik van betaalmiddelen»:
Wij dekken geen schadegevallen die voortvloeien uit de afwezigheid van een regelmatige geüpdatete antivirusbescherming en firewall die
permanent geactiveerd is.
Niettemin zullen wij u helpen om een dossier samen te stellen, en u informeren over de voorwaarden om een aanvraag in te dienen bij een
orgaan van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bevoegd voor uw schadegeval.

4.

Wat zijn de verzekerde prestaties?

Als u de intentie hebt om het schadegeval te regelen door een bemiddelingsprocedure en via een bemiddelaar erkend door de Federale
Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, wordt het hierboven vermelde bedrag vermeerderd met 10 % ongeacht of de
bemiddeling tot een goed einde komt.
Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste zoals
gedefinieerd in de Gemeenschappelijke Bepalingen – «welke uitgaven, kosten en honoraria nemen wij ten laste», met een maximum bedrag van
20.000 € per schadegeval:
e-reputation tenlasteneming van de onkosten voor het opkuisen of verdringen van informatie
In het kader van een gedekt schadegeval dat betrekking heeft op «een aantasting van uw e-reputation», brengen wij u, op uw verzoek, in
contact met gespecialiseerde deskundigen.
Wij nemen de kosten en honoraria ten laste voor opkuisverrichtingen en het verdringen van informatie. Deze tussenkomst is gelimiteerd tot een
bedrag van 5000 € ATI per schadegeval en per jaar rekening houdend met de voorwaarden en uitsluitingen van dekking.
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Deze deskundige zal als opdracht hebben informatie die schade kan berokkenen aan u trachten te verwijderen. Bij gebrek aan het verwijderen
van schadelijke informatie en op voorwaarde dat de u klacht heeft neergelegd, zal de deskundige overgaan tot het verdringen van de informatie
onder voorbehoud van de technische beperkingen verbonden aan internet. Onze verplichting en van de deskundige om over te gaan tot het
verwijderen of verbergen van informatie die u schade kan berokkenen vormt een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Wij en de
deskundige verbinden er ons toe alles in het werk te stellen om de verrichting tot een goed einde te brengen zonder te garanderen dat het
verwachte resultaat noodzakelijkerwijs zal kunnen bereikt worden. En dit op voorwaarde dat de actie gepast is en dat de aansprakelijke in één
van de landen, vermeld in het territoriaal toepassingsgebied van de huidige voorwaarden verblijft (ongeacht of hij de dader is van de schadelijke
informatie, de uitgever of verschaffer van de site waarop deze informatie werd gepubliceerd).
De dekking wordt verleend onder voorbehoud van volgende cumulatieve voorwaarden:
de aantasting van de e-reputation dient zich voor te doen na de contractsluiting
Uw geschil dient zich te richten tot een identificeerbare persoon die aansprakelijk is voor de aantasting van de e-reputation.
De verplaatsings- en verblijfkosten.
De verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (met het vliegtuig – economy class of met de trein – 1ste klasse) en verblijfskosten
(hotelverblijf van maximum 125 € per dag en per verzekerde), vereist omwille van uw verschijning in het buitenland wanneer deze verschijning
wettelijk vereist is of wanneer u zich bij een door de rechtbank aangesteld deskundige moet aandienen
In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke aansprakelijke derde.

5.

Wat is het territoriale toepassingsgebied?

De verzekering is geldig wanneer het schadegeval zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie, in Zwitserland en in Noorwegen en
voorzover de verdediging van uw belangen uitsluitend in één van deze landen wordt waargenomen.

6.

Wat is de tussenkomstdrempel? (Minimuminzet)

Onze tussenkomstdrempel bedraagt 350 € per schadegeval.
Evenwel, in geval van een procedure voor het Hof van Cassatie of haar equivalent in het buitenland, bedraagt onze drempel van tussenkomst
2.000 € per schadegeval.

7.

Wat is de wachttijd?

De dekking is verworven na een wachttijd van 3 maanden vanaf de aanvangsdatum van het contract of de aanvangsdatum van het
toegevoegde risico.

8.

Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de Gemeenschappelijke bepalingen en door het feit
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de «aangifte van schadegeval- Rechten en plichten» vervat in de Gemeenschappelijke
Bepalingen.

9.

Wat is het Verdelingsprincipe?

In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren” valt, zowel binnen één waarborg als in verschillende waarborgen,
zal enkel het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal
slechts een van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval.
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Wij halen uw gelijk.
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