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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 précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Lextra is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar zich ertoe verbindt om diensten te verlenen en kosten
ten laste te nemen (voor de expert, gerechtsdeurwaarden, advocaat enz.) om de privépersoon in staat te stellen bepaalde 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 en de verzekeraar
legt de verzekerde altijd alle voorstellen in dat kader voor.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Er zijn twee delen die u samen of afzonderlijk kunt afsluiten: het
deel Particulier, wanneer u handelt als particulier in het kader
van uw privéleven, of het deel Verkeer als u handelt als eigenaar,
houder of bestuurder van een verzekerd voertuig voor privé- en
beroepsgebruik.
Lextra Particulier dekt:

Lextra particulier: Zijn namelijk niet gedekt, geschillen die
verband houden met:
OO
OO
OO
OO

PP
Burgerlijk verhaal tot 75.000 EUR
PP
Voorafgaandelijk Plaatsbeschrijving tot 750 EUR
PP
Burgerlijke verdediging (behalve bij tegemoetkoming van de
verzekeraar BA) tot 75.000 EUR
PP
Strafrechtelijke verdediging (behalve misdaden
gecorrectionaliseerde misdaden) tot 75.000 EUR

en

PP
Strafrechtelijke borgstelling tot 15.000 EUR of 50.000 EUR
bij voorlegging van een bankwaarborg
PP
Contractuele rechtsbijstand tot 10.000 EUR
• tot 5.000 EUR voor geschillen die verband houden met de
aankoop, de renovatie, het bouwen, het verbouwen of
afbreken) van de hoofdverblijfplaats
• tot 5.000 EUR voor alle geschillen die verband houden
met de toekomstige hoofdverblijfplaats
PP
Onvermogen van derden tot 12.500 EUR
PP
Geschillen in verband met het sociaal recht, arbeidsrecht en
fiscaal recht tot 7.500 EUR.
Lextra Verkeer dekt:
PP
Burgerlijk verhaal tot 75.000 EUR

OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

andere dieren dan huisdieren;
het personen- en het familierecht (scheiding, hoederecht ...);
het erfrecht, successierechten, schenkingen en testamenten;
schade en burenhinder in verband met geluiden, geuren, stof,
golven of stralingen; het verkeer te land, over het water of in
de lucht;
een zakelijk recht zoals eigendomsconflicten;
elke vorm van onderwijs (schoolresultaten ...);
het administratief recht;
financiële beleggingen en investeringen, onder andere de
eigendom, het bezit, de aankoop en de verkoop van aandelen
en obligaties of van elk ander financieel instrument;
aanvang en einde van aannemingswerken;
ongegronde wanbetalingen;
beslissingen die werden genomen door de mede-eigendom
waarin de verzekerde mede-eigenaar is van een onroerend
goed.

Lextra Verkeer: Zijn namelijk niet gedekt, geschillen die
verband houden met:
OO inbreuken die werden begaan door de verzekerde die een
voertuig bestuurt tijdens een periode dat zijn rijbewijs vervallen
was verklaard of dat hij het niet verzekerd was;
OO verkeersagressie waarbij de verzekerde een actieve rol heeft
gespeeld of zich dusdanig heeft gedragen dat dat die agressie
heeft uitgelokt.

PP
Burgerlijke verdediging (indien belangenconflict met
verzekeraar BA) tot 75.000 EUR
PP
Strafrechtelijke borgstelling tot 15.000 EUR of 50.000 EUR
bij voorlegging van een bankwaarborg

Zijn er dekkingsbeperkingen?

PP
Contractuele geschillen tot 75.000 EUR

Drempels voor de tegemoetkomingen

PP
Bijstand rijbewijs tot 75.000 EUR

!! Procedures voor het Hof van Cassatie indien het belang van
het geschil in hoofdzaak, als dat in geld kan worden uitgedrukt,
minder dan 2.500 EUR bedraagt.

PP
Administratieve bijstand tot 75.000 EUR
PP
Onvermogen van derden tot 12.500 EUR
PP
Voorschot op vergoeding van de schade aan het voertuig tot
12.500 EUR.

!! Geschillen in verband met parkeren als het oorspronkelijk
gevorderde bedrag niet meer dan 100 EUR bedraagt.
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PP
Strafrechtelijke verdediging tot 75.000 EUR
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!! Wachttijden:
Wij verlenen geen rechtsbijstand voor geschillen die zich
voordien binnen de hierna vermelde termijnen en vanaf de datum
van inwerkingtreding van de verzekering:
Lextra Particulier:
!! Contractuele geschillen: 3 maanden
!! Geschillen over de toekomstige woonplaats: 2 jaar
!! Geschillen over sociaal recht, arbeidsrecht en fiscaal recht:
12 maanden
Lextra Verkeer:
!! Contractuele geschillen: 3 maanden
Die wachttijden gelden niet als deze verzekering meteen volgt
op een andere verzekering rechtsbijstand op basis waarvan de
verzekerde dezelfde rechten had kunnen genieten voor de
regeling van het geschil als die verzekering geen einde zou
hebben genomen.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering Lextra Particulier geldt overal ter wereld. Voor contractuele geschillen of voor de geschillen die verband houden met
het sociaal recht of het arbeidsrecht, moet het geschil zich hebben voorgedaan in een van de lidstaten van de Europese Unie. Onze
waarborg geldt enkel in België voor de geschillen in verband met fiscaal recht. De verzekering Lextra Verkeer geldt voor geschillen
die zijn ontstaan in een land dat vermeld staat in het modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorvoertuigen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Ons bij het afsluiten van het contract eerlijke en onvolledige informatie doorspelen.
• Een schadegeval aangeven binnen een periode van acht dagen en ons meteen alle inlichtingen, vereiste documenten, gerechtelijke
en buitengerechtelijke akten bezorgen, verschijnen op de hoorzittingen en u onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid,
dading, betaling of betalingsbelofte.
• De verzekeraar waarschuwen alvorens alle nodige maatregelen te nemen die kosten met zich kunnen meebrengen, tenzij in
dringende gevallen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor de
jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks,
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
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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