Verzekering Rechtsbijstand

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: EUROMAF Verzekering van de Europese Ingenieurs en Architecten, bijkantoor van de
Franse maatschappij MAF, erkend door de NBB en de FSMA onder het nummer 2242.
Product: Het contract Euromaf voor de professionele rechtsbijstand
De volledige precontractuele en contractuele informatie over het verzekeringsproduct wordt in andere documenten aan de cliënt verstrekt. Dit
informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering en is niet exhaustief. De precieze
omvang van de waarborgen en de verzekerde kapitalen staat in de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract.

Welk soort verzekering is dit?
Het verzekeringscontract Euromaf voor de professionele rechtsbijstand neemt de verdedigingskosten ten laste met betrekking tot geschillen
ontstaan in het kader van uw beroepsactiviteit als architect of ingenieur die geen verband houden met uw beroepsaansprakelijkheid: de interne
beheerskosten voor de behandeling van uw geschil, de kosten, uitgaven en honoraria van advocaten en deurwaarders, de kosten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, de kosten en honoraria van deskundigen, de kosten ter uitvoering van een uitvoerbare titel, de
noodzakelijke vertaalkosten en de verplaatsingskosten van de verzekerde.

Wat is verzekerd?
o
Juridische informatiedienst in het kader van uw
beroepsactiviteit als architect of ingenieur –
informeren en voorkomen:
Ter preventie van schadegevallen;
Advies m.b.t. uw rechten en plichten en nuttige
maatregelen om een geschil te vermijden of uw
rechten te vrijwaren.
Juridische bijstandsdienst in het kader van uw
beroepsactiviteit als architect of ingenieur –
tussenkomen om uw rechten te doen respecteren:
Analyse van uw geschil;
Advies m.b.t. het verzamelen van bewijs;
Nodige stappen m.b.t. een minnelijke schikking.
Ten laste nemen van gerechtskosten in geval van
een gerechtelijke procedure in het kader van uw
beroepsactiviteit als architect of ingenieur:
Uw verdediging op ons nemen;
Vrije keuze van advocaat.
Verzekerde materies:
Burgerlijk verhaal;
Burgerlijke verdediging;
Strafrechtelijke verdediging;
Disciplinaire verdediging;
Geschillen m.b.t. verzekeringscontracten tegen
“brand aan aanverwante gevaren” betreffende
de bedrijfsgebouwen;
Geschillen m.b.t. de bedrijfsgebouwen;
Geschillen voor de Arbeidsrechtbank;
Algemene overeenkomsten;
Geschillen voor een administratief
rechtscollege;
Verdediging van de auteursrechten;

Inning van erelonen;
Optionele waarborg: geschillen met fiscale
administratie.
De verzekerde sommen zijn bepaald in de
algemene voorwaarden en in voorkomend
geval in de bijzondere voorwaarden van het
verzekeringscontract.

Wat is niet verzekerd?
De belangrijkste uitgesloten risico’s zijn de volgende:
x
Boetes en minnelijke schikkingen in strafzaken;
x
Bijdragen aan Fonds voor hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De belangrijkste uitsluitingen zijn de volgende:
!
Vennootschapsrecht;

!

Intellectuele rechten zoals octrooien,
merken,…, met uitzondering van
auteursrechten;

!

Persoonlijke verantwoordelijkheid van de
verzekerde in de hoedanigheid van
bedrijfsleider of gevolmachtigde van een
vennootschap;

!

Schadegevallen opzettelijk veroorzaakt door de
verzekerde of met zijn medeweten;

!

Opzettelijke inbreuken waarvoor de verzekerde
wordt veroordeeld.

Waar ben ik gedekt?
Disciplinaire verdediging, bijstand na brand en
aanverwante gevaren, geschillen m.b.t. de
bedrijfsgebouwen, geschillen voor de
Arbeidsrechtbank en geschillen voor een
administratief rechtscollege: schadegevallen die zich
hebben voorgedaan in België en die vallen onder het
Belgisch recht en binnen de rechtsmacht van de
Belgische rechtbanken;
Andere materies: schadegevallen die zich hebben
voorgedaan in één van de lidstaten van de Europese
Unie, voor zover deze geschillen binnen de
rechtsmacht van hun rechtbanken vallen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het begin van de overeenkomst:
Correct antwoord geven op de door de
verzekeraar gestelde vragen.
Tijdens de looptijd van de overeenkomst:
De nieuwe omstandigheden meedelen die de
risico’s verhogen of nieuwe risico’s creëren;
De opdrachten betreffende de
beroepsactiviteiten jaarlijks aangeven.
Bij de aangifte van een schadegeval:
Het schaderegelingsbureau zo snel mogelijk
schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte
brengen;
Alle nuttige informatie meedelen;
Het schaderegelingsbureau raadplegen
alvorens beslissingen te nemen, tenzij bij
hoogdringendheid.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt een voorlopige premie bij aanvang van het contract
en daarna telkens bij het begin van elk kalenderjaar. Na het
einde van elk kalenderjaar dient u ons te laten weten welke
opdrachten u in het voorbije jaar hebt uitgevoerd. De
definitieve premie wordt dan berekend op basis van de in het
voorbije jaar uitgevoerde waarde van de werken en/of
gefactureerde erelonen.

Wanneer begin en eindigt de
dekking?
De begindatum en de looptijd van het contract staan vermeld in
de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt één jaar, tenzij
anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.
Behoudens opzegging wordt het contract automatisch verlengd
voor opeenvolgende periodes van 1 jaar.
De dekking vangt aan na verloop van een wachttijd, die begint
te lopen op de dag dat de overeenkomst in werking treedt.
Deze wachttijd bedraagt 3 maanden, behalve voor geschillen
met de fiscale Administratie, in welk geval deze 12 maanden
betreft.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan het contract opzeggen minstens 3 maanden vóór de
vervaldag van het contract door een aangetekende brief, door
afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of bij
deurwaardersexploot.
In geval van opzegging van uw verzekeringscontract Euromaf
voor architecten of van uw verzekeringscontract Euromaf voor
ingenieurs wordt uw rechtsbijstandspolis van rechtswege
beëindigd op de volgende vervaldag.

