Verzekering Rechtsbijstand
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

ATV NV

TOURING RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN

ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat 44 1040 Brussel
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze
verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet
exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit
verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Touring Rechtsbijstand Voertuigen is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar zich ertoe verbindt om diensten te
verlenen en kosten ten laste te nemen om de privépersoon in staat te stellen rechten te laten gelden, zowel in een gerechtelijke,
administratieve of andere procedure als buiten enige procedure. De verzekeraar staat zijn verzekerde bij en tracht een oplossing
voor zijn geschil te vinden. Een minnelijke schikking geniet de voorkeur.

Wat is verzekerd ?

Wat is niet verzekerd ?

De Touring rechtsbijstand voertuigen dekt onder andere :

De Touring rechtsbijstand voertuigen dekt onder andere niet :

 Strafrechtelijke verdediging voor de overtreding van
wetten en reglementen van de verkeerswetgeving en
het strafwetboek;
 Om de materiële en/of lichamelijke schade die u heeft
geleden terug te vorderen van o.a. een
verkeersongeval, verduistering, diefstal of poging tot
diefstal, agressie of een daad van vandalisme;



De geschillen met betrekking tot de belangen van
derden voor wie u zich borg zou hebben gesteld;



Voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;



Situaties waarbij het verzekerde voertuig niet gedekt 1
is door de verplichte BA-verzekering;



De straffen, boetes, opdeciemen, verplichte bijdragen
en minnelijke schikkingen opgelegd door het
Openbaar Ministerie of door een rechtbank;



Bedragen die u zou moeten betalen krachtens een
gerechtelijke beslissing of een minnelijke schikking.

 Voor uw verdediging wanneer er tegen u een
vergoedingseis gesteld wordt;
 De burgerlijke verdediging of het contractuele verhaal
bij alle geschillen in verband met de rechten en
plichten ontstaan uit contracten die betrekking hebben
op het gebruik van het verzekerde voertuig;
 Uw verdediging in de geschillen voortvloeiend uit het
rijverbod;
 Uw conflicten betreffende de inschrijving,
technische controle en de verkeersbelasting;

Zijn er dekkingsbeperkingen ?

de

 Indien het verzekerde voertuig onbruikbaar is ten
gevolge van een verkeersongeval in het buitenland, dan
dekken wij de transportkosten van dit voertuig;
 Bij een verkeersongeval, veroorzaakt door een derde,
betalen wij u het bedrag dat ten laste van deze derde
wordt gelegd;
 Indien u in het buitenland bij een ongeval betrokken
bent en de plaatselijke autoriteiten een borgsom eisen
voor de betaling van de schadevergoeding.

Maximale bedragen (schade) :
!

Maximum : 74.368,06 €;

!

Het onvermogen van derden: 7.436,81 €;

!

Het renteloos voorschieten van schadevergoeding:
 Materiële schade: 7.436,81 € ;
 Lichamelijke schade : 743,68 € ;

!

Strafrechtelijke borg: 12.394,68 €.

Waar ben ik gedekt?


Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld;



Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn;



Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten
van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?


Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen;



Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen;



Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt
vereist.

Wanneer en hoe dien ik te betalen?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor
een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief
met ontvangstbewijs.
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