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Sectie I: Voorwerp van de waarborg
Deze waarborg Rechtsbijstand is een uitbreiding die integraal deel uitmaakt van de polis.
De waarborg Rechtsbijstand bestaat erin de verdedigings- en procedurekosten te vergoeden
gedurende de verzekeringsperiode van deze polis, en in het geval van een geschil tussen u
en een derde in het kader van:
A. Een strafrechtelijke verdediging zoals bedoeld onder waarborg « burgerlijke
aansprakelijkheid uitbating »
Voor de toepassing van deze waarborg, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden –
Sectie II: Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating – Deel II: Verdedigingskosten in het kader van
strafvervolgingen.
B. Een extracontractuele burgerlijke vordering
Met het oog op het inleiden van een procedure tot extracontractuele aansprakelijkheid tegenover
een derde, om een schadevergoeding te bekomen voor:
•

lichamelijke schade die u heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van uw professionele
activiteiten, en na tussenkomst van de ‘arbeidsongevallenverzekeraar’.

•

materiële schade aan goederen toegewezen aan uw uitbating, aan voorraden, aan
afgewerkte producten, aan niet-geleverde of -opgeleverde werken, alsook uw puur financiële
schade die daaruit voortvloeien.

•

immateriële schade, al dan niet gevolgschade die u heeft geleden, met inbegrip van een
aantasting van uw intellectuele eigendomsrechten, alsook uw imago en/of reputatie.

De franchise die van toepassing is voor deze waarborg bedraagt € 650,00 (hoofdsom van de
vordering exclusief intresten). In afwijking van de Algemene Voorwaarden, omvat deze franchise
de verdedigingskosten.
C. Insolvabiliteit van een derde
In het kader van garantie B « extracontractuele burgerlijke vordering », dekken wij het
totaalbedrag dat u is toegekend als compensatie voor uw ontegensprekelijk geleden schade, en
dit wanneer een verantwoordelijke derde insolvabel is en zijn insolvabiliteit werd vastgesteld door
onderzoek of langs gerechtelijke weg, en wanneer geen enkel organisme, privé of publiek, als
schuldenaar verklaard kan worden.
De franchise die van toepassing is voor deze waarborg bedraagt € 650,00 (hoofdsom van de
vordering, exclusief intresten).
Rekening houdend met het dekkingsplafond in het kader van de waarborg « insolvabiliteit
van een derde », zou men deze laatste en de procedure in het kader van de waarborg B «
extracontractuele burgerlijke vordering » als één enkel schadegeval moeten beschouwen.
D. Een voorschot van fondsen op schadevergoedingen
In het kader van waarborg B « extracontractuele burgerlijke vordering », zullen wij het
hoofdbedrag van de schadevergoeding voorschieten die deel uitmaakt van de vordering met een
maximum van € 25.000,00, op voorwaarde dat:
•

de aansprakelijkheid van de betrokken derde en het bedrag van de schadevergoeding,
voorafgaand aan de inleiding van de procedure, volledig en ontegensprekelijk vastgesteld zijn
en bevestigd door de verzekeraar Burgerlijke aansprakelijkheid van de derde.
Indien het bedrag van de schadevergoeding die u vordert niet, voorafgaand, volledig bepaald
kan worden, komen wij tussen ter hoogte van het ontegensprekelijke deel dat door de
verzekeraar Burgerlijke aansprakelijkheid van de derde erkend wordt.

•

u uitdrukkelijk de toepassing van deze waarborg vraagt

In de veronderstelling dat, om welke reden dan ook, we er niet in slagen het door ons aan u
betaalde voorschot niet kunnen recupereren, engageert u zich om ons terug te betalen, op
eerste verzoek, voor de totaliteit van het bedrag.
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E. Een hulp bij een aanvraag bij « fonds voor slachtofferhulp bij opzettelijke gewelddaden »
Om u te helpen de nodige formaliteiten te vervullen om schadevergoeding te verkrijgen van het
« Fonds voor slachtofferhulp bij opzettelijke gewelddaden ».

Sectie II: Omvang van de waarborg
Zonder nadeel de verdedigingskosten zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden,
verstaan wij onder gedekte verdedigingskosten en procedurekosten in het kader van de van
deze waarborg Rechtsbijstand volgende kosten (volledige opsomming):
•

de onderzoekskosten

•

de kosten van privé- en juridische expertise die op u rusten

•

de kosten inherent aan een gerechtelijke burgerlijke procedure (met inbegrip van de
procedurele vrijwaring waarvan u per vonnis schuldig bent als verliezende partij)

•

de kosten en erelonen van advocaten en experten

•

de kosten met betrekking tot het indienen van een gratieverzoek of een herstel in eer en
rechten indien u veroordeeld werd tot een vrijheidsstraf

•

de redelijke verplaatsings- en verblijfkosten, op basis van stavingsstukken wanneer u
gehouden wordt om persoonlijk als gedaagde voor een Europees buitenlands strafhof te
verschijnen.

Onze tussenkomst in de hogervermelde kosten is enkel verschuldigd indien hiervoor een
voorafgaande schriftelijke goedkeuring werd gegeven door DEKRA (zie infra IV.A Schadebeheer).
Als DEKRA oordeelt dat de hogervermelde kosten overdreven zijn, verbindt u zich ertoe om, op
onze kosten, het advies over de desbetreffende staat van kosten en erelonen aan te vragen bij de
bevoegde autoriteit of jurisdictie. Bij gebrek, behouden wij ons het recht om onze tussenkomst
te beperken volgens onze vrije beoordeling.
De interventielimiet van deze waarborg Rechtsbijstand, van toepassing per schade en per
verzekeringsperiode, is aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
Aanverwante geschillen worden geacht één en dezelfde schade te zijn.

Sectie III: Uitsluitingen van de waarborg
Bovenop de uitsluitingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden onder Rubriek III
Dekkingsuitsluitingen, zijn uitgesloten van de waarborg Rechtsbijstand, de verdedigingskosten
en kosten van procedures binnen het kader van:
•

Een verzoek die u inleidt voor de Raad van State of voor internationale of supranationale
hoven en rechtbanken

•

Procedures tegen u buiten Europa

•

Geschillen met betrekking tot deze polis

•

Geschillen met betrekking tot overeenkomsten, ongeacht hun juridische benoeming, inclusief
contracten die u met derden heeft gesloten in het kader van uw professionele activiteiten

•

Schade die u lijdt als gevolg van de schuld van een andere verzekerde persoon of door
daden van personen of zaken waarvoor hij aansprakelijk is.
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Sectie IV: Toepassingsvoorwaarden van de waarborg
A. Schadebeheer
De schadeafhandeling voor de waarborg Rechtsbijstand is toevertrouwd aan Dekra Claims
Services International N.V., Lenneke Marelaan 12 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe, hierna genoemd
DEKRA.
B. Verklaring en aangifte
U bent eraan gehouden uw schadegeval, schriftelijk en zo snel mogelijk, aan HISCOX te melden
op het volgende elektronisch adres: hiscox.claims@hiscox.be
Voor wat betreft de inhoud van uw verklaring, verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden –
Deel III: Uw verklaringen.
Met betrekking tot de waarborg B « Extracontractuele burgerlijke vordering », op straffe van een
gehele of gedeeltelijke weigering van onze tussenkomst, moet de aangifte worden overgemaakt
vóór elke benoeming van een advocaat, gerechtsdeurwaarder of deskundige of juridische actie.
C. Keuze van raadsman
U hebt de vrije keuze van een nationale advocaat of een andere persoon die beschikt over de
kwalificaties, vereist volgens de wet die van toepassing is op de procedure, om uw belangen te
verdedigen of om u te vertegenwoordigen. In het geval van een gerechtelijke procedure in het
buitenland, zal u echter zelf de extra kosten en vergoedingen dragen die zouden voortvloeien uit
de keuze van een advocaat die niet tot het bevoegde rechtsgebied behoort.
Met uitzondering van het bestaan van een belangenconflict met DEKRA, kan deze laatste ook
verantwoordelijk zijn voor het benoemen van een raadsman.
Behalve in geval van overmacht en buiten uw wil, zijn de kosten voor het veranderen van
raadsman tijdens een procedure voor uw rekening.
D. Tussenkomstbeoordeling van DEKRA
Indien mogelijk, en in overleg met u, zal DEKRA altijd de voorkeur geven aan een minnelijke
schikking voor alle gerechtelijke procedures.
In het geval van een gerechtelijke procedure, verbindt u zich ertoe, via u of uw raadsman, DEKRA
tijdig op de hoogte te stellen van elke stap in de evolutie van de procedure / afhandeling van de
schadegeval.
DEKRA kan weigeren tussen te komen of ophouden met tussen te komen:
a.

In geval van afwezigheid of gebrek aan informatie over de evolutie van een schadegeval
wanneer dit ons heeft geschaad;

b.

Wanneer DEKRA van mening is dat een juridische procedure in vordering of verweer tegen
een rechterlijke beslissing geen serieuze kans op succes heeft;

c.

Wanneer uit de verkregen informatie blijkt dat de vermoedelijke aansprakelijke tegenpartij
insolvabel is;

E. Objectiviteitsclausule
In het geval dat u het oneens bent met DEKRA over hoe het schadegeval wordt afgehandeld,
heeft u het recht om een schriftelijke raadpleging van een advocaat naar uw keuze op te vragen,
onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te stellen.
Als aan het einde van deze raadpleging de advocaat uw standpunt bevestigt, is onze garantie
verschuldigd, inclusief de kosten en vergoedingen van de geraadpleegde advocaat, ongeacht de
uitkomst van de procedure.
Als de advocaat daarentegen het standpunt van DEKRA bevestigt, zal DEKRA, na ontvangst van
het advies van de advocaat, haar tussenkomst beëindigen. We dekken echter de helft van de
honoraria en kosten van de advocaat die u heeft geraadpleegd.
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In het tweede geval, indien u, desondanks het negatief advies van de advocaat, een gerechtelijke
procedure heeft opgestart, en u, ten gevolge van deze, een gunstiger resultaat verkrijgt dan het
resultaat die u zou bekomen zijn indien u het standpunt van DEKRA en de advocaat had gevolgd,
wordt onze dekking volledig toegepast et betalen wij de kosten en erelonen terug die u betaald
heeft in het kader van deze procedure.

Sectie V: Subrogatie en rechtsplegingsvergoeding
Ten belope van onze tussenkomst in de verdedigings- en procedurekosten, zijn wij
gesubrogeerd in uw rechten en acties tegen de verantwoordelijke derde partijen en hun
verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid.
In overeenstemming met de schadevergoedingsbeginselen bent u verplicht om ons te
vergoeden voor de verdedigings- en procedurekosten waarvoor wij zijn tussengekomen en
die worden teruggevorderd op kosten van de derde partij. Hetzelfde geldt voor de procedurele
schadevergoeding die u bij rechterlijk beslissing is toegekend.

