AXA Belgium
Bijdekking aan de B.A. BEDRIJF

Hoofdstuk 6

Art . 1

Voorwerp van de dekking
1.1.

De Maatschappij staat in voor de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde wanneer hij,
naar aanleiding van een door de Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van dit
contract gedekt schadegeval, wordt vervolgd wegens :
- overtreding van de wetten en de reglementen,
- onvrijwillige doding of verwondingen.

1.2.

De Maatschappij neemt eveneens verhaal op een derde die extracontractueel aansprakelijk wordt
gesteld, om de vergoeding te verkrijgen van :
- letselschade opgelopen door een verzekerde tijdens die gewaarborgde beroepsbezigheden,
- zaakschade veroorzaakt aan de goederen bestemd voor de exploitatie van het bedrijf, alsook
eruit voortvloeiende onstoffelijke schade.

Art. 2

Verzekerde personen
2.1.

2.2.

Art. 3

De hoedanigheid van de verzekerden hebben:
a)

de verzekeringnemer,

b)

de leden van het gezin van de verzekeringnemer die met hem in gezinsverband samen
women en in het verzekerde bedrijf tewerkgesteld zijn,

c)

de vennoten, zaakvoeders en beheerders van de verzekeringnemer.

De strafrechtelijke verdediging zal niet worden uitgeoefend en er zal geen verheel worden
genomen bij een geschil tussen personen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door dit
contract gedekt wordt.

Gedekt bedrag
De Maatschappij neemt de kosten ten laste voor alle handelingen, onderzoeken en expertises alsook de
honoraria en de rechtsplegingskosten, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde som.
Niet ten laste van de Maatschappij zijn de schikkingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke,
transactionele, administratieve of economische boeten, alsook de gerechtskosten voor strafzaken.

Art. 4

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de landen van de Europese Unie en Zwitserland.

Art. 5

Duur
De bijdekking wordt gesloten voor de duur van één jaar.
Tenzij één van de partijen zich ertegen verzet, hetzij bij een ten post aangetekende brief, tenzij bij
deurwaardersexploot, hetzij door aangifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, ten minste drie
maanden vóór de afloop van de overeenkomst, wordt deze laatste stilzwijgend hernieuwd voor periodes
gelijk aan de eerste, jaargedeelten uitgesloten.
Indien een van de partijen de dekking Rechtbijstand opzegt, kan de andere partij het hele contract
opzeggen.
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Art. 6

Vrije keuze van advocaat en van expert
6.1.

6.2.

Art. 7

De verzekerde kiest vrij een advocaat of, voor zover de wet die van toepassing is op de procedure
het toelaat, enige andere persoon met de vereiste bekwaamheden om zijn belangen te verdedigen :
a)

in geval van strafrechtelijke vervolging,

b)

wanneer er, voor een verhaal dat niet in der minne kan worden opgelost, een rechtsgeding
moet worden ingesteld.

De verzekerde heeft de vrije keuze van deskundige in geval van onderzoek in Belgïe. Deze
deskundige moet worden gekozen onder zij die woonachtig zijn in de provincie waarin het
onderzoek moet worden gedaan en de verzekerde verbindt zich ertoe de naam ervan aan de
Maatschappij mee te delen. Indien de verzekerde het vraagt, kan de Maatschappij hem in zijn
keuze adviseren.

Toelichtingen betreffende de vrije keuze van advocaat
De vrije keuze van de verkerde geldt zelfs voor procedures in de buitenland.
Om van de tenlasteneming van de rechtsplegingskosten te genieten, verbindt de verzekerde zich ertoe –
behoudens verantwoorde spoed - de naam van zijn advocaat aan de Maatscappij mee te delen en haar op
de hoogte te houden van de instelling en het verloop van bovengenoemde procedure.
De verzekerde heeft de leiding over de procedure.
Indien de verzekerde beslist van advocaat te veranderen in de loop van de procedure, neemt de
Maatschappij slechts de kosten en honoraria ten laste die uit de inschakeling van slechts één enkele
advocaat zouden zijn voortgevloeid.
Indien het gaat om een procedure in Belgïe en de verzekerde een advoccat in het buiteland kiest, zal de
Maatschappij de vergoeding voor de reiskosten van deze advocaat beperken tot wat zij normaal had
moeten betalen indien de verzekerde een advocaat in Belgïe had gekozen.
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