BIJLAGE AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN HDI-GLOBAL102016SF-NL
TITEL V - RECHTSBIJSTAND
Deze Titel - die geacht wordt een afzonderlijke polis te vormen - waarborgt de
rechtsbijstand van Verzekerde.

Art. 28 - Voorwerp van de verzekering
Deze verzekering dekt de noodzakelijke kosten:
a) om de strafrechtelijke verdediging van de Verzekerde waar te nemen voor een onder
TITEL III – Voorwaarden voor de verzekering van de burgerrechtelijke
bedrijfsaansprakelijkheid - van dit contract gedekt Schadegeval terwijl de burgerlijke
belangen geregeld zijn;
b) teneinde tegen een Derde een extracontractuele vordering in te stellen, hetzij minnelijk
hetzij gerechtelijk, tot vergoeding van de schade:
- die voortvloeit uit de aan een Verzekerde toegebracht letsel tijdens de uitoefening
van de activiteiten omschreven in de bijzondere voorwaarden;
- die voortvloeit uit materiële schade veroorzaakt aan goederen die voor de uitbating
bestemd zijn, alsmede uit immateriële schade die er het gevolg van is.
De Verzekeraar zal echter deze kosten alleen ten laste nemen op voorwaarde dat het
Schadegeval dat het voorwerp uitmaakt van de vordering van de Verzekerde het gevolg
is van een daad van een Derde en de Verzekerde overkomen is in het kader van de
verzekerde beroepsactiviteiten tijdens de bedrijfsuitbating, overeenkomstig Titel II der
algemene voorwaarden “Voorwaarden voor de verzekering van de burgerrechtelijke
bedrijfsaansprakelijkheid”.
Onder noodzakelijke kosten worden verstaan:
1) de rechtshulp aan Verzekerde om een minnelijke schikking over een Schadegeval te
bereiken;
2) in geval zulk een schikking niet kan verwezenlijkt worden, dan neemt de Verzekeraar de
kosten en honoraria van advocaten, experten en deurwaarders ten laste om een
Schadegeval door de rechtbank te laten beslechten, met inbegrip van de gerechtelijke en
buitengerechtelijke procedurekosten.
Deze verzekering verleent geen dekking m.b.t. enige (handels)activiteit in de ruimste zin
van het woord, die wordt uitgeoefend in overtreding met enige toepasselijke wet of
verordening van de Verenigde Naties en/of van de EU/EER die economische- en/of
handelssancties oplegt en/of van enige andere toepasselijke nationale wet of bepaling die
dergelijke sancties oplegt.
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Art. 29 - Schadegevallen
In verband met TITEL V wordt in afwijking van definitie i) van TITEL I onder Schadegeval
verstaan:
- Op burgerrechtelijk gebied: conflict of geschil tussen Verzekerde en een Derde op
extracontractueel gebied.
- Op strafrechtelijk gebied: elke dagvaarding om voor een strafrechtelijke instantie te
verschijnen.
Alle Schadegevallen voortvloeiend uit dezelfde oorzaak worden met het oog op de
overeengekomen Vrijstellingen en dekkingslimieten aanzien als één en hetzelfde
Schadegeval.
Art. 30 - Toepassing van de waarborg in de tijd
De verzekering is van toepassing op Schadegevallen die zich voordoen tijdens de
geldigheidsduur van de polis.
Art. 31 - Maximumbedrag van de prestatie
De tussenkomst van de Verzekeraar wordt beperkt tot het in de bijzondere voorwaarden
genoemde bedrag en dit per Schadegeval.
Het omvat de raadplegingkosten voorzien in art. 36.

Art. 32 - Minimumgeschil
Wat art. 28 b) betreft, is deze dekking niet van toepassing wanneer de eis tot
schadevergoeding minder bedraagt dan het minimumgeschil vermeldt in de bijzondere
voorwaarden.

Art. 33 - Uitsluitingen
a. Zijn uitgesloten uit de dekking:
• de boeten, de minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie evenals de
schadeloosstellingen met inbegrip van de interesten en bijkomende kosten ten laste
gelegd van de Verzekerde;
• de kosten door Verzekerde aangegaan vooraleer het Schadegeval aangegeven werd aan
de Verzekeraar, tenzij ze dringend en gerechtvaardigd waren;
• de bijkomende kosten omdat Verzekerde:
• veranderde van advocaat behalve wanneer dit gebeurde buiten zijn wil om
• een advocaat benoemde buiten het rechtsgebied van het hof van beroep waar de
zaak gepleit moet worden.

HDI-GLOBAL102016RECHTSBIJSTAND-SF

2

b. Zijn niet gedekt de Schadegevallen:
•
•
•
•

in verband met conflicten tussen Verzekerden;
in verband met zuiver immateriële schade;
de geschillen met betrekking tot de huidige waarborg;
de geschillen met betrekking tot contracten, wat ook de juridische kwalificatie ervan
is;
• die voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof of een internationale of
supranationale rechtsmacht gebracht worden;
• in verband met opzet van de Verzekerde;
• die veroorzaakt zijn aan of door een Verzekerde in de hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder, passagier of houder van een motorvoertuig onderworpen aan de
wetgeving betreffende de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.

Art. 34 - Verzekeringsgebied
Zijn gedekt de Schadegevallen die zich voordoen in de Europese Unie voor zover de feiten
toegeschreven kunnen worden aan de verzekerde rechtspersonen die in België gevestigd
zijn.

Art. 35 - Verplichtingen bij Schadegeval
De Verzekeraar kent het beheer van de Schadegevallen van de waarborg rechtsbijstand toe
aan ARAG SE – Branch Belgium, Marsveldplein 5, 1150 Brussel, hierna ARAG genoemd.
ARAG kan worden bereikt op de volgende manieren:
Tel.:
(+32) (0)2 643.12.11
Fax:
(+32) (0)2 643.13.01
E-mail: schade@arag.be
a. De Verzekerde verbindt zich ertoe elk Schadegeval zo vlug mogelijk schriftelijk bij ARAG
aan te geven en dit uiterlijk 8 dagen nadat hij er kennis van nam. Hij zal aan ARAG alle
documenten en akten - vooral de gerechtelijke en buitengerechtelijke - bezorgen binnen
48 uur na hun betekening.
b. Alle inlichtingen, documentatie en hulp zullen aan ARAG of aan de advocaten en/of aan
de experten gegeven worden om hen toe te laten hun taak te vervullen.
c. De Verzekerde draagt de gevolgen van de vertraging in het vervullen van zijn
verplichtingen. Indien deze verplichtingen door de Verzekerde met bedrieglijk opzet niet
worden vervuld, kan de Verzekeraar zijn dekking weigeren.
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Art. 36 - Modaliteiten in verband met het beheer van de Schadegevallen - vrije keuze van
de advocaat
Bij ontvangst van de schadeaangifte geeft ARAG een eerste standpunt over het
Schadegeval. Dit standpunt geeft de praktische modaliteiten aan om het Schadegeval, hetzij
in der minne, hetzij langs gerechtelijke weg, te regelen.
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, is de
Verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen;
Telkens er zich een belangenconflict met de Verzekeraar voordoet, is de Verzekerde vrij in
de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn
belangen te verdedigen.
De Verzekerde en de in voorgaande paragraaf bedoelde persoon houden ARAG op de
hoogte van de evolutie van het dossier en van de te ondernemen stappen. Zo aan deze eis
niet wordt tegemoetgekomen, dan wordt de Verzekeraar ontheven van haar verplichtingen
in de mate van de bewezen schade die ze geleden heeft.
Art. 37 - Procedure om de objectiviteit te waarborgen bij een verschil van mening tussen
de Verzekerde en ARAG
Bij meningsverschil tussen de Verzekerde en ARAG over de gedragslijn die zal worden
gevolgd voor de regeling van het Schadegeval, en na betekening door ARAG van zijn
standpunt of van zijn weigering om de stelling van de Verzekerde te volgen, licht ARAG de
Verzekerde in dat hij een advocaat van zijn keuze mag raadplegen onverminderd de
mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.
Zo de advocaat het standpunt van ARAG bevestigt, wordt aan de Verzekerde de helft
terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.
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Indien, tegen het advies van deze advocaat, de Verzekerde op zijn kosten een procedure
begint en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou hebben bekomen indien hij het
standpunt van ARAG gevolgd had, dan is de Verzekeraar die de stelling van de Verzekerde
niet heeft willen volgen, gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten van de
raadpleging terug te betalen die ten laste van de Verzekerde zouden zijn gebleven.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de Verzekerde bevestigt, is de
Verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar waarborg te
verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.
Bovendien brengt ARAG de Verzekerde op de hoogte van zijn recht om vrij een advocaat te
kiezen ter verdediging van zijn belangen of indien hij dat verkiest, elke andere persoon met
de bekwaamheid vereist door de op de procedure toepasselijke wet, telkens als zich een
belangenconflict tussen de Verzekerde en ARAG voordoet.
Dit artikel is niet van toepassing op conflicten in verband met de interpretatie van de
dekking verleend krachtens deze TITEL VI.
Art. 38 - Premie
De in verband met TITEL V verschuldigde premie wordt afzonderlijk vermeld in de
bijzondere voorwaarden.
Art. 39 - Duur - opzegging
In afwijking van elk tegenstrijdig beding in de bijzondere voorwaarden, beloopt de duur
van deze Titel V één jaar met stilzwijgende vernieuwing.
In aanvulling van art. 21 van de algemene voorwaarden wordt gesteld dat indien, hetzij de
Verzekeringsnemer, hetzij de Verzekeraar, de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid
opzegt, de andere partij het recht heeft deze polis in haar geheel op te zeggen.
De opzeg van de polis moet betekend worden binnen de maand na de opzeg van de
waarborg "rechtsbijstand". De polis loopt dan 30 dagen later af.
Art. 38 - Algemene voorwaarden
Volgende artikels van de algemene voorwaarden blijven van toepassing:
TITEL I a – b – c – k
TITEL IV art. 12.11 – 12.15 – 12.16 – 12.17 – 12.18 – 12.22 – 12.23 – 12.25
TITEL V art. 17.5 – 19 – 20 - 21 - 22

___________
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