
Wij halen uw gelijk.
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OVERZICHTSTABEL

MIJN VERPLAATSINGEN MET VOERTUIG ( FORMULE ALL-IN ) 

GEDEKTE RISICO'S PLAFOND DREMPEL WACHTTIJD TERRITORIALITEIT

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal 125.000 € / / Wereld

Strafrechtelijke verdediging 125.000 € / / Wereld

Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging 125.000 € / / Wereld

Schadegeval contractueel verzekeringen 125.000 € / / Wereld

Het schadegeval contractueel voertuig 125.000 € / / Wereld

contractueel huur 125.000 € / / Wereld

Administratief recht 125.000 € / / Wereld

Onvermogen 20.000 € / / EU, Zwitserland of Noorwegen

De borgtocht 20.000 € / / Wereld

Douanerechten 1.250 € / / EU, Zwitserland of Noorwegen

Voorschieten van fondsen - materiële schade  
aan het omschreven voertuig

10.000 € / / EU, Zwitserland of Noorwegen

Voorschieten van fondsen - Door een verzekerde  
opgelopen lichamelijke schade

10.000 € / / EU, Zwitserland of Noorwegen

Voorschieten van het eigen risico Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.250 € / / Wereld

Psychologische bijstand 1.250 € / / Wereld

De verplaatsings- en verblijfskosten 125 € per dag / / Wereld

Persoonsgegevens 20.000 € / / Wereld

DIENSTEN

Algemene telefonische juridische steun PLUS / / / /

VOORBEELDEN

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal Uw voertuig  is beschadigd door een ongeval

Strafrechtelijke verdediging U wordt vervolgd voor de politierechtbank na een snelheidsovertreding

Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging
U veroorzaakt dronken een ongeval. De BA-verzekeraar  

deelt u mee dat zij een regres zullen uitvoeren

Schadegeval contractueel verzekeringen Uw omniumverzekeraar weigert tussenkomst voor de schade aan uw voertuig

Het schadegeval contractueel voertuig De garagist vervangt, zonder uw akkoord, enkele dure stukken tijdens een onderhoud

Schadegeval contractueel huur U huurt een wagen en het verhuurbedrijf factureert niet-verschuldigde bedragen 

Administratief recht U betwist een administratieve boete die hoger is dan 60 euro

Onvermogen Een insolvabele fietser beschadigt uw voertuig en is niet in staat u te vergoeden

De borgtocht Door een verkeersongeval wordt u van uw vrijheid beroofd en men vraagt een borgtocht

Douanerechten
Uw gestolen voertuig werd teruggevonden in het buitenland en om het te kunnen 

recupereren, moet u douanerechten betalen.

Voorschieten van fondsen - materiële schade  
aan het omschreven voertuig

De tegenpartij aarzelt om de schade te vergoeden ondanks een bekomen regelingsakkoord 

Voorschieten van fondsen - Door een verzekerde  
opgelopen lichamelijke schade

De tegenpartij laat de vergoeding van belangrijke medische kosten te lang aanslepen

Voorschieten van het eigen risico Burgerlijke Aansprakelijkheid De aansprakele derde weigert de vrijstelling in zijn verzekeringscontract aan u te betalen

Psychologische bijstand U heeft een zwaar lichamelijk ongeval als voetganger en u wenst psychologische bijstand

De verplaatsings- en verblijfskosten
Na een ongeval in het buitenland met lichamelijke schade,  

moet u aanwezig zijn op de gerechtelijke expertise

Persoonsgegevens Een onderneming gebruikt  uw gps-gegevens zonder uw toestemming

Algemene telefonische juridische steun PLUS U hebt een geschil met de koper van uw voertuig en u wenst advies

Deze overzichtstabel maakt geen deel uit van de algemene voorwaarden. De informatie in deze tabel is louter indicatief, onder alle voorbehoud. Alleen de 
Bijzondere voorwaarden, Algemene bepalingen en de Algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing

LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) 
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Internet: www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Lar Legal Assistant mijn verplaatsingen (mobiliteit met voertuig)
Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract.

De cursief gedrukte woorden worden omschreven in de gemeenschappelijke bepalingen onder de titel «Definities».

DIENSTEN
Doel van de juridische steun: preventie en juridische informatie

Ter voorkoming of ter informatie van elk schadegeval of betwisting, informeren wij u over uw rechten en over de noodzakelijke maatregelen ter 
bescherming van uw belangen.

De algemene telefonische juridische steun - Lar Info PLUS
Het gaat om een dienst voor juridische eerstelijnsbijstand via de telefoon.
Juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is.
Het juridisch karakter van de vragen die kunnen worden gesteld, wordt bepaald door de omvang van de dekkingen afgesloten in het kader van 
dit van kracht zijnde contract.
Het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun is 078/15.15.55.
De telefonische juridische eerstelijnsbijstand is bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17 uur van maandag tot vrijdag, uitgezonderd 
op feestdagen, via hoger vermeld telefoonnummer.
Wij stellen aan de verzekerden een informatiedienst ter beschikking voor telefonische juridische eerstelijnsbijstand. Deze cel is bereikbaar via 
het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun.
Deze dienst heeft als doel om telefonisch en beknopt uitleg te geven over de diverse contracten met betrekking tot uw mobiliteit in het kader 
van uw privéleven en de belangrijkste gevolgen ervan. Deze dienst is enkel van toepassing als het Belgisch recht van toepassing is op het 
contract.
Deze dienst betreft geen juridische analyse van de contracten, maar wil de belangrijkste juridische gevolgen van het contract die ons is 
overgemaakt uitleggen in eenvoudige en begrijpbare termen.
In de gevallen waar wij van mening zijn dat een externe partij zal moeten aangesteld worden in verband met een juridisch domein dat niet 
onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt., zullen we u in contact brengen met een gespecialiseerde deskundige (advocaat of 
expert) De tussenkomst bestaat erin op basis van een telefoongesprek een reeks advocaten of deskundigen gespecialiseerd in domeinen die 
betrekking hebben op het schadegeval voor te stellen, die u dan vrij zal kunnen kiezen. U zal de kosten van deze gespecialiseerde deskundige 
moeten dragen.
Deze dienst zal slechts eenmaal per verzekeringsjaar ter beschikking staan.

De diverse diensten kunnen niet gebruikt worden bij vragen in verband met fiscale optimalisatie, fiscale aangiftes of vermogensbeheer.
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VERZEKERING

Doel van de rechtsbijstand: minnelijke en/of gerechtelijke verdediging van de juridische belangen

MINNELIJKE VERDEDIGING VAN DE JURIDISCHE BELANGEN
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, u te helpen, in geval van een gedekt schadegeval, om minnelijk uw 
rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te 
nemen.

GERECHTELIJKE VERDEDIGING VAN DE BELANGEN
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste 
te nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van uw belangen.

1. Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

• De verzekeringsnemer alsook zijn naasten zijn verzekerd in de hoedanigheid van:
 - eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het omschreven voertuig;
 - toegelaten bestuurder van het motorrijtuig van dezelfde categorie als het omschreven voertuig, dat aan een derde toebehoort, wanneer dit 

voertuig het omschreven voertuig dat tijdelijk buiten gebruik is, vervangt gedurende de eerste 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop 
het omschreven voertuig onbruikbaar werd;

 - toevallig en toegelaten bestuurder van een motorrijtuig van dezelfde categorie als het omschreven voertuig en dat aan een derde 
toebehoort; (met inbegrip van het voertuig verhuurd door een vakman in de verhuursector voor een maximale duurtijd van 30 dagen);

 - voetganger of fietser (niet gemotoriseerd) of gebruiker van een vervoersmiddel of gebruiker van een gemotoriseerd of niet-gemotoriseerd 
transportmiddel die zich op de openbare weg verplaatst;

 - passagier van een transportmiddel dat aan een derde toebehoort;

• De naasten van de verzekeringsnemer zijn:
 - de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont;
 - alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven; 

de hoedanigheid van verzekerde blijft behouden wanneer deze personen tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven om 
gezondheidsredenen, wegens studies of beroepsomstandigheden;

 - de minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wij hij 
samenwoont, voor zover deze kinderen niet meer in het gezin van de verzekeringsnemer leven;

 - de meerderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wij hij 
samenwoont voor zover deze kinderen niet meer in het gezin van de verzekeringsnemer leven, de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben, 
niet gehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie 
hij samenwoont.

• Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde:
 - de toegelaten bestuurder van het omschreven voertuig;
 - de toegelaten inzittenden van het omschreven voertuig;
 - De occassionele passagiers in het kader van een georganiseerd systeem van autodelen;

• De rechthebbenden van een verzekerde, overleden als gevolg van een gedekt schadegeval, voor het verhaal dat ze aldus kunnen doen gelden.

2. Welk voertuig is verzekerd?

Het omschreven voertuig: het motorrijtuig dat in de Bijzondere Voorwaarden omschreven is met zijn inschrijvingsplaatnummer of zijn 
onderstelnummer, alsook de aangekoppelde aanhangwagen, voorzien van de plaat van het trekkende voertuig, waarvan de maximum toegelaten 
massa niet meer dan 750 kg bedraagt.

Als de verzekeringsnemer minstens twee waarborgen heeft onderschreven in zijn contract geniet u automatisch van de uitbreiding van de 
volgende dekking:
• de tweewielers met of zonder motor, quads en trikes, die aan u toebehoren, worden als verzekerd voertuig beschouwd;
• de aanhangwagens/caravans, die aan u toebehoren, worden als verzekerd voertuig beschouwd;
• motorvoertuigen voor minder validen.

3. Wat zijn de gedekte schadegevallen?

De rechtsbijstand van het omschreven voertuig en van de verzekerden past het principe «alles behalve» toe: Alles is gedekt behoudens de 
beperkingen en uitzonderingen waarin uitdrukkelijk is voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen : «Niet-gedekte schadegevallen.»

De schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten.
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Onder terrorisme dient te worden verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of 
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van 
een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid 
te scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te 
belemmeren.

Bepalingen betreffende terrorisme:
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme, dan worden onze contractuele verbintenissen beperkt conform de Wet van 1 april 2007 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, voor zover terrorisme niet werd uitgesloten. De wettelijke bepalingen 
betreffen onder meer de uitvoeringstermijn van de prestaties.

4. Wat zijn de niet-gedekte schadegevallen?

Naast de gevallen van niet-verzekering opgesomd in de Gemeenschappelijke bepalingen – Niet-gedekte schadegevallen, is de dekking niet van 
toepassing:
• Op schade berokkend aan vervoerde goederen die u ten bezwarende titel vervoert;
• Wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de voorbereiding op of de deelname aan een al dan niet toegelaten koers, snelheids-, 

regelmatigheids-, of behendigheidswedstrijd; deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer de verzekerde aan een toeristische rally 
deelneemt;

• Wanneer het schadegeval betrekking heeft op uw extracontractuele burgerlijke verdediging tegen een schadeclaim van een derde, terwijl er 
geen belangenconflict is tussen u en de verzekeraar auto die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt en het bij deze verzekeraar afgesloten 
contract van kracht is;

• Voor de verdediging van de belangen van u tegenover een derde in elk contractueel schadegeval in verband met de aankoop en verkoop van 
het omschreven voertuig, wanneer de eerste inverkeerstelling van het omschreven voertuig meer dan 10 jaar teruggaat op de dag van uw 
aankoop;

• Wanneer wij aantonen dat het schadegeval het gevolg is van de hierna vermelde gevallen van zware fout in hoofde van u: opzettelijke 
slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, geweldpleging, overval, vandalisme, vervoer van drugs, vervoer van smokkelwaar, 
mensenhandel. De dekking zal echter verworven zijn als u wordt vrijgesproken door een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde;

• Wanneer het schadegeval zijn oorsprong heeft in een parkeerovertreding en de parkeerheffing vastgesteld door de bevoegde dienst naar 
aanleiding van deze parkeerovertreding, niet het oorspronkelijke bedrag van 60 € overschrijdt bij verstek van betaling;

• Voor schadegevallen betreffende de strafrechtelijke vervolging van een verzekerde voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden;
• Voor schadegevallen betreffende de niet-betaling van premies, lasten en opzeggingsvergoedingen voor verzekeringscontracten afgesloten 

voor het omschreven voertuig;
• Voor schadegevallen betreffende het besturen van een voertuig terwijl het rijbewijs werd vervallen verklaard;
• Alle vormen van kernrisico veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten. Worden beschouwd als kernrisico’s, de schadegevallen zoals 

omschreven in de gemeenschappelijke bepalingen.

5. Wat zijn de verzekerde prestaties?

Als u de intentie hebt om het schadegeval te regelen door een bemiddelingsprocedure en via een bemiddelaar erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, wordt het hierboven vermelde bedrag vermeerderd met 10 % ongeacht of de 
bemiddeling tot een goed einde komt.

Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste zoals 
gedefinieerd in de Gemeenschappelijke Bepalingen – «welke uitgaven, kosten en honoraria nemen wij ten laste», met een maximum bedrag van 
125.000 € per schadegeval:

De borgtocht
Wanneer ten gevolge van het gebruik van het omschreven voertuig of van een verkeersongeval u in voorlopige hechtenis genomen wordt of 
het omschreven voertuig in beslag genomen wordt, schieten wij, ten belope van 20.000 € per schadegeval, de strafborgtocht voor die door de 
buitenlandse overheden geëist wordt voor uw invrijheidstelling of de teruggave van het voertuig.
U vervult alle voorgeschreven formaliteiten voor het vrijmaken van de fondsen.
Zodra de borgsom wordt vrijgegeven door de bevoegde overheid en voorzover de borgsom geen deel uitmaakt van de kosten die wij verplicht 
zijn te vergoeden volgens de bepalingen van dit contract, bent u verplicht ons de voorgeschoten som volledig terug te betalen .

Onvermogen
Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen en dit werd veroorzaakt 
door een behoorlijk geïdentificeerde en onvermogende derde, betalen wij, ten belope van 20.000 € per schadegeval, de vergoedingen ten laste 
van deze aansprakelijke derde in de mate waarin er geen enkele andere overheids- of privé- instelling schuldenaar kan worden verklaard.
Wanneer u de omvang of de evaluatie van uw schade betwist, is de prestatie beperkt tot het ontegensprekelijk en in onderling overleg tussen 
u en ons vastgesteld verschuldigde bedrag. Onze eventuele bijkomende prestatie zal enkel verschuldigd zijn op basis van een definitieve 
gerechtelijke beslissing die u de vergoeding van de schade die uit dit ongeval voortgevloeid is, toekent.
De prestatie is niet verschuldigd wanneer de door u opgelopen materiële schade en/of lichamelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeit uit terrorisme, diefstal, poging tot diefstal, afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, een gewelddaad of vandalisme. Wij 
zullen echter het nodige doen om u te helpen uw dossier in te dienen en te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden of iedere andere instelling met hetzelfde doel in het land waar het dossier ingediend moet worden.
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Wanneer meerdere verzekerden recht hebben op de prestatie en wanneer het bedrag van het geheel aan schade hoger ligt dan het voorziene 
maximum van 20.000 € per schadegeval, worden de schadevergoedingen bij voorrang betaald aan de verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn 
samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens a rato aan de andere verzekerden.

Douanerechten:
Wij betalen eveneens de douanerechten die gevorderd worden als het omschreven voertuig verdwenen is of gestrand is in het buitenland naar 
aanleiding van diefstal, brand of ongeval, en het niet kan worden gerepatrieerd binnen de termijnen bepaald door de wetgeving van het land 
waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wij komen tussen op basis van bewijsstukken en zonder een bedrag van 1250 € per schadegeval 
te overschrijden

Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven voertuig
Wanneer het omschreven voertuig beschadigd is door een derde, als gevolg van een verkeersongeval in een lidstaat van de Europese Unie, 
Zwitserland of Noorwegen, en voor zover de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk 
bevestigd wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van deze laatste, en in de mate dat wij de bevestiging ontvangen van de 
tenlasteneming van een vastgesteld bedrag door de verzekeringsmaatschappij, schieten wij op uw schriftelijk verzoek het hoofdbedrag in 
verhouding tot de aansprakelijkheidsgraad van de derde voor van de materiële schade aan het omschreven voertuig, ten belope van 10.000 € 
per schadegeval.
Wij verhalen nadien het voorgeschoten bedrag bij de derde of de verzekeraar van deze derde.
Indien wij er niet in slagen om het voorgeschoten geld terug te vorderen, bent u ertoe gehouden het voorgeschoten bedrag aan ons terug te 
betalen.
De prestatie is niet verschuldigd wanneer de materiële schade aan het omschreven voertuig voortvloeit uit diefstal, poging tot diefstal of 
vandalisme.

Voorschieten van fondsen - Door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade
Wanneer u lichamelijke schade lijdt als gevolg van een verkeersongeval dat zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland 
of Noorwegen en voor zover de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk bevestigd wordt 
door diens aansprakelijkheidsverzekeraar, zullen wij op uw schriftelijk verzoek, het bedrag van de schadevergoeding met betrekking tot de 
lichamelijke schade (cfr. volgende alinea) voorschieten in verhouding tot de aansprakelijkheidsgraad van de derde en ten belope van 10.000 € 
per schadegeval.
De voorgeschoten fondsen dekken de medische kosten die ten laste blijven van u na tussenkomst van welke organisatie ook (ziekenfonds,…) 
en dekken ook het inkomstenverlies als gevolg van het ongeval. U ons alle bewijsstukken alsook een gedetailleerde samenvattende staat welke 
het bedrag vermeldt waarvoor u het voorschot vraagt. 
De slachtoffers, rechthebbenden van een verzekering die het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval dekt, genieten niet van de beschreven 
prestatie.
Wij verhalen nadien het bedrag van het voorschot bij de derde of diens verzekeraar. Indien wij er niet in slagen om het voorgeschoten geld terug 
te vorderen, bent u ertoe gehouden het voorgeschoten bedrag aan ons terug te betalen.
Indien meerdere verzekerden de prestatie kunnen genieten en indien de prestaties meer bedragen dan het voorziene maximum van 10.000 € 
per schadegeval, wordt het voorschot bij voorrang betaald aan de verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of zijn 
samenwonende partner, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens a rato aan de andere verzekerden.

Voorschieten van het eigen risico Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Wanneer de aansprakelijke derde u niet het wettelijke eigen risico van zijn verzekeringspolis «Burgerlijke Aansprakelijkheid» betaalt, zullen wij 
het bedrag van dit eigen risico ten belope van 1.250 € voorschieten, voor zover de gedeeltelijke of volledige aansprakelijkheid van deze derde 
ontegensprekelijk vastgesteld wordt en zijn verzekeraar ons zijn tegemoetkoming heeft bevestigd. Indien deze derde het bedrag van het eigen 
risico aan u stort, bent u verplicht ons hiervan op de hoogte te brengen en ons onmiddellijk het bedrag terug te betalen.

Psychologische bijstand
Wij komen tussen in de psychologische bijstand als u slachtoffer bent van een ongeval (dat gedekt is door dit contract) met lichamelijk letsel, 
of van een ouder die in de hoedanigheid van verzekerde in een ongeval (dat gedekt is door dit contract) een kind verloren heeft (dat de 
hoedanigheid van verzekerde had). Wij stellen een psycholoog ter beschikking met een absolute vergoedingsgrens van 1.250 €, ongeacht het 
aantal verzekerden, en dit in de mate dat geen enkel openbaar of privé-organisme ervan schuldenaar kan worden verklaard.

De verplaatsings- en verblijfskosten
De verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (met het vliegtuig – economy class of met de trein –1ste klasse) en verblijfskosten 
(hotelverblijf van maximum 125 € per dag en per verzekerde), vereist omwille van uw verschijning in het buitenland in de hoedanigheid van:
• beklaagde, wanneer deze verschijning wettelijk vereist is en gelast door een rechterlijke beslissing;
• slachtoffer, wanneer uw verschijning wettelijk vereist is of u zich bij een door de rechtbank aangesteld deskundige moet aandienen.

In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke aansprakelijke derde.

Bijkomende prestaties
Persoonsgegevens
Wij komen tussen in de verdediging van uw belangen in ieder schadegeval met betrekking tot een schending van uw persoonsgegevens in de 
zin van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens in het kadar van het 
gebruik van de elektronische uitrusting van het omschreven voertuig.
Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste die zijn 
verduidelijkt in de Gemeenschappelijke bepalingen ten belope van een maximum bedrag van 20.000 € per schadegeval.
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6. Wat is het territoriaal toepassingsgebied?

De dekking wordt verleend in de hele wereld. In afwijking hiervan zijn de waarborgen insolvabiliteit, douanerecht, Voorschieten van fondsen - 
Door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade en Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven voertuig uitsluitend 
van toepassing wanneer het verkeersongeval zich heeft voorgedaan in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen

7. Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de gemeenschappelijke bepalingen en door het feit 
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van 
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de ‘aangifte van schadegeval- Rechten en plichten’ vervat in de Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

8. Wat is het verdelingsprincipe?

In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren» valt, zowel binnen één dekking als in verschillende dekkingen, zal enkel 
het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal slechts een 
van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Lar Legal Assistant mijn verplaatsingen (mobiliteit zonder voertuig)
Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract.
De cursief gedrukte woorden worden omschreven in de gemeenschappelijke bepalingen onder de titel «Definities».

DIENSTEN

Doel van de juridische steun: preventie en juridische informatie

Ter voorkoming of ter informatie van elk schadegeval of betwisting, informeren wij u over uw rechten en over de noodzakelijke maatregelen ter 
bescherming van uw belangen.

De algemene telefonische juridische steun - Lar Info PLUS
Het gaat om een dienst voor juridische eerstelijnsbijstand via de telefoon.
Juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is.
Het juridisch karakter van de vragen die kunnen worden gesteld, wordt bepaald door de omvang van de dekkingen afgesloten in het kader van 
dit van kracht zijnde contract.
Het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun is 078/15.15.55
De telefonische juridische eerstelijnsbijstand is bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17 uur van maandag tot vrijdag, uitgezonderd 
op feestdagen, via hoger vermeld telefoonnummer.
Wij stellen aan de verzekerden een informatiedienst ter beschikking voor telefonische juridische eerstelijnsbijstand. Deze cel is bereikbaar via 
het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun.
Deze dienst heeft als doel om telefonisch en beknopt uitleg te geven over de diverse contracten met betrekking tot uw mobiliteit in het kader 
van uw privéleven en de belangrijkste gevolgen ervan. Deze dienst is enkel van toepassing als het Belgisch recht van toepassing is op het 
contract.
Deze dienst betreft geen juridische analyse van de contracten, maar wil de belangrijkste juridische gevolgen van het contract die ons is 
overgemaakt uitleggen in eenvoudige en begrijpbare termen.
In de gevallen waar wij van mening zijn dat een externe partij zal moeten aangesteld worden in verband met een juridisch domein dat niet 
onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt., zullen we u in contact brengen met een gespecialiseerde deskundige (advocaat of 
expert) De tussenkomst bestaat erin op basis van een telefoongesprek een reeks advocaten of deskundigen gespecialiseerd in domeinen die 
betrekking hebben op het schadegeval voor te stellen, die u dan vrij zal kunnen kiezen. U zal de kosten van deze gespecialiseerde deskundige 
moeten dragen.
Deze dienst zal slechts eenmaal per verzekeringsjaar ter beschikking staan.

De diverse diensten kunnen niet gebruikt worden bij vragen in verband met fiscale optimalisatie, fiscale aangiftes of vermogensbeheer.
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VERZEKERING

Doel van de rechtsbijstand: 

Minnelijke verdediging van de juridische belangen
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, u te helpen, in geval van een gedekt schadegeval, om minnelijk uw 
rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te 
nemen.

Gerechtelijke verdediging van de belangen.
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste 
te nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van uw belangen.

1. Wie is verzekerd, welk voertuig en in welke omstandigheden?

• De verzekeringsnemer alsook zijn naasten zijn verzekerd in de hoedanigheid van:
 - Toevallig en toegelaten bestuurder van een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort; (met inbegrip van het voertuig verhuurd door een 

vakman in de verhuursector voor een maximale duurtijd van 30 dagen);
 - Toevallig en toegelaten bestuurder van een gedeeld motorvoertuig;
 - Voetganger of fietser (niet gemotoriseerd) of gebruiker van een vervoersmiddel of gebruiker van een gemotoriseerd of niet-gemotoriseerd 

transportmiddel die zich op de openbare weg verplaatst;
 - Passagier van een transportmiddel dat aan een derde toebehoort;

• De naasten van de verzekeringsnemer zijn:
 - De samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont;
 - Alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven; 

Niettemin blijft de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer deze personen tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer 
verblijven om gezondheidsredenen, wegens studies of beroepshalve;

 - De minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persooon met wie hij 
samenwoont, voor zover deze kinderen niet meer in het gezin van de verzekeringsnemer leven;

 - De meerderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij 
samenwoont, voor zover deze kinderen niet meer in het gezin van de verzekeringsnemer leven, de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben, 
niet gehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie 
de verzekeringsnemer samenwoont.

• Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde:
 - De occassionele passagiers die u vergezellen in het kader van een georganiseerd systeem van autodelen

• De rechthebbenden van een verzekerde, overleden als gevolg van een gedekt schadegeval, voor het verhaal dat ze aldus kunnen doen gelden.

2. Wat zijn de gedekte schadegevallen?

De rechtsbijstand die uw mobiliteit dekt past het principe «alles behalve» toe: alles is gedekt behoudens de beperkingen en uitzonderingen 
waarin uitdrukkelijk is voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen - Niet-gedekte schadegevallen.

De schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten
Onder terrorisme dient te worden verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of 
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van 
een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid 
te scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te 
belemmeren.

Bepalingen betreffende terrorisme:
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme, dan worden de contractuele verbintenissen van de Maatschappij beperkt conform de 
Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, voor zover terrorisme niet werd uitgesloten. De 
wettelijke bepalingen betreffen onder meer de uitvoeringstermijn van de prestaties.
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3. Wat zijn de niet-gedekte schadegevallen?

Naast de gevallen van niet-verzekering opgesomd in de Gemeenschappelijke bepalingen – Niet-gedekte schadegevallen, is de dekking niet van 
toepassing:
• Op schade berokkend aan vervoerde goederen die u ten bezwarende titel vervoert
• Wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de voorbereiding op of de deelname aan een al dan niet toegelaten koers, snelheids-, 

regelmatigheids-, of behendigheidswedstrijd; deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer u aan een toeristische rally deelneemt;
• Wanneer het schadegeval betrekking heeft op uw extracontractuele burgerlijke verdediging tegen een schadeclaim van een derde, terwijl 

er geen belangenconflict is tussen u en de verzekeraar B.A. auto die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt en het bij deze verzekeraar 
afgesloten contract van kracht is;

• Wanneer wij aantonen dat het schadegeval het gevolg is van de hierna vermelde gevallen van zware fout in hoofde van u: opzettelijke 
slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, geweldpleging, overval, vandalisme, vervoer van drugs, vervoer van smokkelwaar, 
mensenhandel. De dekking zal echter verworven zijn als u wordt vrijgesproken door een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde;

• Wanneer het schadegeval zijn oorsprong heeft in een parkeerovertreding en de parkeerheffing vastgesteld door de bevoegde dienst naar 
aanleiding van deze parkeerovertreding, niet het oorspronkelijke bedrag van 60 € overschrijdt bij verstek van betaling;

• Voor schadegevallen betreffende de strafrechtelijke vervolging van een verzekerde voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden;
• Voor schadegevallen betreffende de niet-betaling van premies, lasten en opzeggingsvergoedingen voor verzekeringscontracten afgesloten 

voor een voertuig;
• Voor schadegevallen betreffende het besturen van een voertuig terwijl het rijbewijs werd vervallen verklaard:
Alle vormen van kernrisico veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten. Worden beschouwd als kernrisico’s, de schadegevallen zoals zoals 
omschreven in de Gemeenschappelijke bepalingen.

4. Wat zijn de verzekerde prestaties?

Als u de intentie hebt om het schadegeval te regelen door een bemiddelingsprocedure en via een bemiddelaar erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, wordt het hierboven vermelde bedrag vermeerderd met 10 % ongeacht of de 
bemiddeling tot een goed einde komt.

Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste zoals 
gedefinieerd in de Gemeenschappelijke Bepalingen – «welke uitgaven, kosten en honoraria nemen wij ten laste», met een maximum bedrag  
van 125.000 € per schadegeval:

De borgtocht
Wanneer ten gevolge van het gebruik van het omschreven voertuig of van een verkeersongeval u in voorlopige hechtenis genomen wordt of 
het omschreven voertuig in beslag genomen wordt, schieten wij, ten belope van 20.000 € per schadegeval, de strafborgtocht voor die door de 
buitenlandse overheden geëist wordt voor uw invrijheidstelling of de teruggave van het voertuig.
U vervult alle voorgeschreven formaliteiten voor het vrijmaken van de fondsen.
Zodra de borgsom wordt vrijgegeven door de bevoegde overheid en voorzover de borgsom geen deel uitmaakt van de kosten die wij verplicht 
zijn te vergoeden volgens de bepalingen van dit contract, bent u verplicht ons de voorgeschoten som volledig terug te betalen .

Onvermogen
Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen en dit werd veroorzaakt 
door een behoorlijk geïdentificeerde en onvermogende derde, betalen wij, ten belope van 20.000 € per schadegeval, de vergoedingen ten laste 
van deze aansprakelijke derde in de mate waarin er geen enkele andere overheids- of privé- instelling schuldenaar kan worden verklaard.
Wanneer u de omvang of de evaluatie van uw schade betwist, is de prestatie beperkt tot het ontegensprekelijk en in onderling overleg tussen 
u en ons vastgesteld verschuldigde bedrag. Onze eventuele bijkomende prestatie zal enkel verschuldigd zijn op basis van een definitieve 
gerechtelijke beslissing die u de vergoeding van de schade die uit dit ongeval voortgevloeid is, toekent.
De prestatie is niet verschuldigd wanneer de door u opgelopen materiële schade en/of lichamelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeit uit terrorisme, diefstal, poging tot diefstal, afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, een gewelddaad of vandalisme. Wij 
zullen echter het nodige doen om u te helpen uw dossier in te dienen en te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden of iedere andere instelling met hetzelfde doel in het land waar het dossier ingediend moet worden.
Wanneer meerdere verzekerden recht hebben op de prestatie en wanneer het bedrag van het geheel aan schade hoger ligt dan het voorziene 
maximum van 20.000 € per schadegeval, worden de schadevergoedingen bij voorrang betaald aan de verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn 
samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens a rato aan de andere verzekerden.

Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven voertuig
Wanneer het omschreven voertuig beschadigd is door een derde, als gevolg van een verkeersongeval in een lidstaat van de Europese Unie, 
Zwitserland of Noorwegen, en voor zover de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk 
bevestigd wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van deze laatste, en in de mate dat wij de bevestiging ontvangen van de 
tenlasteneming van een vastgesteld bedrag door de verzekeringsmaatschappij, schieten wij op uw schriftelijk verzoek het hoofdbedrag in 
verhouding tot de aansprakelijkheidsgraad van de derde voor van de materiële schade aan het omschreven voertuig, ten belope van 10.000 € 
per schadegeval.
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Wij verhalen nadien het voorgeschoten bedrag bij de derde of de verzekeraar van deze derde.
Indien wij er niet in slagen om het voorgeschoten geld terug te vorderen, bent u ertoe gehouden het voorgeschoten bedrag aan ons terug te 
betalen.
De prestatie is niet verschuldigd wanneer de materiële schade aan het omschreven voertuig voortvloeit uit diefstal, poging tot diefstal of 
vandalisme.

Voorschieten van fondsen - Door een verzekerde opgelopen lichamelijke schade
Wanneer u lichamelijke schade lijdt als gevolg van een verkeersongeval dat zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland 
of Noorwegen en voor zover de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk bevestigd wordt 
door diens aansprakelijkheidsverzekeraar, zullen wij op uw schriftelijk verzoek, het bedrag van de schadevergoeding met betrekking tot de 
lichamelijke schade (cfr. volgende alinea) voorschieten in verhouding tot de aansprakelijkheidsgraad van de derde en ten belope van 10.000 € 
per schadegeval.
De voorgeschoten fondsen dekken de medische kosten die ten laste blijven van u na tussenkomst van welke organisatie ook (ziekenfonds,…) 
en dekken ook het inkomstenverlies als gevolg van het ongeval. U ons alle bewijsstukken alsook een gedetailleerde samenvattende staat 
welke het bedrag vermeldt waarvoor u het voorschot vraagt. De slachtoffers, rechthebbenden van een verzekering die het arbeidsongeval of het 
arbeidswegongeval dekt, genieten niet van de beschreven prestatie.
Wij verhalen nadien het bedrag van het voorschot bij de derde of diens verzekeraar. Indien wij er niet in slagen om het voorgeschoten geld terug 
te vorderen, bent u ertoe gehouden het voorgeschoten bedrag aan ons terug te betalen.
Indien meerdere verzekerden de prestatie kunnen genieten en indien de prestaties meer bedragen dan het voorziene maximum van 10.000 € 
per schadegeval, wordt het voorschot bij voorrang betaald aan de verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens a rato aan de andere verzekerden.

Voorschieten van het eigen risico Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Wanneer de aansprakelijke derde u niet het wettelijke eigen risico van zijn verzekeringspolis «Burgerlijke Aansprakelijkheid» betaalt, zullen wij 
het bedrag van dit eigen risico ten belope van 1.250 € voorschieten, voor zover de gedeeltelijke of volledige aansprakelijkheid van deze derde 
ontegensprekelijk vastgesteld wordt en zijn verzekeraar ons zijn tegemoetkoming heeft bevestigd. Indien deze derde het bedrag van het eigen 
risico aan u stort, bent u verplicht ons hiervan op de hoogte te brengen en ons onmiddellijk het bedrag terug te betalen.

Psychologische bijstand
Wij komen tussen in de psychologische bijstand als u slachtoffer bent van een ongeval (dat gedekt is door dit contract) met lichamelijk letsel, 
of van een ouder die in de hoedanigheid van verzekerde in een ongeval (dat gedekt is door dit contract) een kind verloren heeft (dat de 
hoedanigheid van verzekerde had). Wij stellen een psycholoog ter beschikking met een absolute vergoedingsgrens van 1.250 €, ongeacht het 
aantal verzekerden, en dit in de mate dat geen enkel openbaar of privé-organisme ervan schuldenaar kan worden verklaard.

De verplaatsings- en verblijfskosten
De verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (met het vliegtuig – economy class of met de trein –1ste klasse) en verblijfskosten 
(hotelverblijf van maximum 125 € per dag en per verzekerde), vereist omwille van uw verschijning in het buitenland in de hoedanigheid van:
• Beklaagde, wanneer deze verschijning wettelijk vereist is en gelast door een rechterlijke beslissing;
• Slachtoffer, wanneer uw verschijning wettelijk vereis is of u zich bij een door de rechtbank aangesteld deskundige moet aandienen

In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke aansprakelijke derde.

Bijkomende prestaties
Persoonsgegevens
Wij komen tussen in de verdediging van uw belangen in ieder schadegeval met betrekking tot een schending van uw persoonsgegevens in de 
zin van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens in het kadar van het 
gebruik van de elektronische uitrusting van het omschreven voertuig.
Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste die zijn 
verduidelijkt in de gemeenschappelijke bepalingen ten belope van een maximum bedrag van 20.000 € per schadegeval.

In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke aansprakelijke derde.

5. Wat is het territoriale toepassingsgebied?

De dekking wordt verleend in de hele wereld. In afwijking hiervan zijn de waarborgen Onvermogen, Voorschieten van fondsen - Door een 
verzekerde opgelopen lichamelijke schade en Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven voertuig uitsluitend van 
toepassing wanneer het verkeersongeval zich heeft voorgedaan in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen.
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6. Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de gemeenschappelijke bepalingen en door het feit 
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van 
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de ‘aangifte van schadegeval- Rechten en plichten’ vervat in de Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

7. Wat is het verdelingsprincipe?

In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren» valt, zowel binnen één dekking als in verschillende dekkingen, zal enkel 
het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal slechts een 
van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval.
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