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VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 2 Omschrijving van de verzekering

a Terugvordering van schade
Beg ri psomschrijvingen

Wij behartigen uw belangen om de schade die u hebt geleden
terug te vorderen:in deze verzekenng wordt verstaan onder

- van de persoon die hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk
is buiten overeenkomst:

de verzekeringnemer met hoofdverblif of exploitatiezetel n van de verzekeraar of instelling die moet tussenkomen
Belgie en alle bij hem inwonende personen. op basis van de vergoedingsplicht ten voordele van de

zwakke weggebruikers (wet inzake de verplichte aanspra
Wij: kelijkheidsverzekering van motorrijtuigen):

DEFENDO. de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van
- van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:

KBC Verzekeringen.
- van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke

gewelddaden:Verzekerde voertuig:

- op basis van de wetgeving inzake arbeidsongevallen in-
- het motorrijtuig en de aanhangwagens, die omschreven .

dien over de toepassing ervan een betwisting ontstaat.zijn in de bijzondere voorwaarden:

- het motorrijtuig dat gedurende maximaal dertig dagen het b Contractuele geschillen
omschreven motorrijtuig vervangt wegens onbruikbaar
heid. Wij verlenen rechtsbijstand voor een geschil over de aan- of

verkoop, de definitieve buitengebruikstelling, de herstelling of
het onderhoud van het verzekerde voertuig en over de ver-

1 Toepassingsgebied zekeringscontracten in verband met dit voertuig.

U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand wanneer u per- Wij verlenen geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen

soonlijk geconfronteerd wordt met een juridisch geschil waar- met een belang van minder dan 200 EUR.

bij het verzekerde voertuig betrokken is. *

c Administratieve geschillen
Daarnaast geldt de verzekering ook wanneer u in uw privéle-

Wij verlenen rechtsbijstand voor geschillen betreffende:
ven toevallig een motorrijtuig van een derde bestuurt of hierin
passagier bent. - de intrekking, beperking of teruggave van uw rijbewijs;

- de inschrijving, de verkeersbelasting of technische con-
Voor geschillen in verband met het verzekerde voertuig kun-

trole van het verzekerde voertuig.
non de volgende personen eveneens een beroep doen op de
verzekering: d Strafrechtelijke verdediging
- de toegelaten bestuurder en de kosteloos vervoerde per

sonen Wij remen ow verded ging ten laste wes gerechte K

onderz.oek en voor de onderzoeks- en strnfoereehten wan
de elgena.ar van het verzekerde voer 01w Indien dat CIt neer u wordt vr. rdacht van of vervolgd, wordt voor:
op lange termijn wordt. gehuurd,

l.jirzeltce Inn nl On wnr gelden, en ook ouden
- een daarmee samenhangend onoozettelijk misdrijf zoals

van toecassina. het onoozetteilik verwonden of doden:

- een inbreuk on voorschnften met betrekknp tot het ver
voer van personen er coederen.
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e Burgerrechtelijke verdediging

Als de aansprakelijkheidsverzekeraar een zware fout of een

andere tekortkorning inroept met de bedoeling om een ver

haal tegen u uit te oefenen, dan nemen wij naast uw straf
rechtelijke verdediging, ook de verdediging ten laste tegen

de burgerlijke partijstelling van de schadelijder en de eventu
ele verhaalsvordering van de verzekeraar.

3 Verzekerde prestaties

Wij nforrneren u over uw rechten en de manier waarop u

deze kunt afdwingen. Wij helpen u alle gegevens (bewijzen.

attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de
nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen.

Wij streven in de mate van het mogelijke een minnelijke rege

ling na en staan u bij in de procedure voor de rechtbank als

die procedure nodig is om uw belangen optimaal te beharti
gen.

De erelonen en kosten die wij in deze verzekering ten laste
nemen, hebben betrekking op:

- de kosten die wij zelf maken om een minnelijke regeling
na te streven en om uw belangen te verdedigen:

- de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advoca

ten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen:

- de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke pro

cedure:

- de noodzakelijke reis- en verblijfskosten wanneer in het
kader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheid

in het buitenland vereist is:

- de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per
uitvoerbare titel:

- de kosten voor het eventueel ndienen van een .aenade
verzoek of een aanvraac tot eerherstel in geval van een
strafre’.felke veroordeiir’a,

Bovengenoemde irosten zijn verzekerd tot maximaal

40 000 EUR per schadegeval en voor alle begunstig

den samen,
Bij het bepr.len van de maximale tussenkomst worden onze

eigen beheerskoste.n niet in rekening gebracht.
Volstaan de verzek.erde bedragen niet, dan hebt u de voor

rang op de andere begunstigden.

cekerd, komt ons toe tot beleon ver de uitaaven dlew heb-

Wij betalen geen boeten of minnelijke schikkingen.

4 Bijkomende waarborg

Wij vergoeden zelf de schade als de persoon die hiervoor

buiten overeenkomst aansprakelijk is. insolvabel blijkt te zijn
indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

- de schade die u hebt geleden is het gevolg van een ver

keersongeval waarin het verzekerde voertuig betrokken

is:

- de verblijfplaats van de aansprakelijke is gekend.

Deze vergoeding bedraagt maximaal 12 500 EUR per geval

en voor alle verzekerden samen. Volstaat dit bedrag niet dan

hebt u recht op een bijkomend bedrag van 12 500 EUR voor

vergoeding van schade die voortvloeit uït lichamelijke letsels.

Intresten op het schadebedrag worden niet betaald.

5 Beperkingen en uitsluitingen

a Op grond van de relatie tussen de
betrokken partijen

Om belangenconflicten te vermijden, treden wij niet op tegen
een persoon die een beroep kan doen op deze verzekering,
tenzij de verzekeringnemer (of zijn rechtsopvolger in geval
van overlijden) hiervoor zijn toelating geeft.

b Op grond van de aard van het geschil

Wij zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die

verband houden met:

- de deelname aan snelheids- en regelmatigheidsritten, an
dere dan louter toeristiscte rondritten en oriëntatieritten:

stakingen en ock-outs waarbiJ u act,ef betrokken bent.
onroer en iburgertoortoc,

- kernreacties, radloactlvitit en ioniseren.de stralingen, ten

zij u hieraan werd blootgeste.ld Ingevoge een medische
behandeling:

6 Waarborg in de tijd

ee ue:Eduheldsrtuur ven deve-zekennu tenzil iet s-en
betreft over de overdracht of defir ieve bubenoebruiksteliino
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schillen ten laste tot de jaar na het einde van deze verzeke- BevestIgt deze advocaat ons standpunt. dan betalen WIJ u
rng. ‘ettemn de nelft van de kosten en erelonen va” de raad

pleging terug.
WIJ verlenen geen rechtsbijstand voor het geschIl waarvan

WIJ aantonen dat u bIJ de aanvang van de verzekerIng wIst of Wanneer u tegen het advies van deze advocaat In, toch op
mdeF1kelwlJze dIende te weten dat het zou ontstaan eigen kosten een procedure begInt en een beter resultaat be

komt dan WIJ voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waar
borg en betalen WIJ alle verzekerde kosten en erelonen terug,

7 Territoriale geldigheid met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.

Defendo verleent rechtsbijstand In alle landen waar de bur
gerrechtelijke aansprakelIjkheIdsverzekerIng van het verze- 1 0 Al gemene bepalingen
kerde voertuig geidt.

De volgende bepalingen van de verplIchte aansprake
lIJkheidsverzekerIng gelden ook voor deze verzekering

8 Vrije keuze van advocaat en rechtsbijstand:

deskundige
- beschrijving en wijziging van het rIsico:

- premie en premlebetaling;
U beschIkt over de vrije keuze van een advocaat, een des
kundige of van iedere andere persoon die de vereste kwalifi- - aangifte van een schadegeval:
catles heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangen

- duur. hernieuwing. overdracht en eInde:te verdedIgen, te vertegenwoordIgen of te behartigen:

- kennisgevingen.
- telkens er moet worden overgegaan tot een gerechtehjke

of een administratieve procedure;

- telkens er zich met ons een belangenconflict voordoet: wij
zullen u verwittigen van zodra zich een dergelijk conflict
voordoet,

U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen maar
u moet ons wel op de hoogte brengen van de evolutie van het
geschil

Wenst u de behandeling van het dossier aan de aangestelde
advocaat te onttrekken en aan een andere advocaat toe te
vertrouwen, dan betalen WIJ de kosten en erelonen van de
nIeuwe advocaat als .i ons vooraf hebt aangetoond dat er
gegronde rede en oestaan o Jeze eRaig q

9 Arbftrage

1: ‘(‘i ., Je e’e ..v ‘. .e-ze,h’ ce
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raadplegen na e bkerdma’crg cc ons standr .i t of ar

nze weigering om iw stellIng te iolqen Deze raadpleging

et een cfb k r n e hts 1 9
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