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Welke soort verzekering is dit? 
De verzekering Rechtshulp is een contract waarbij wij ons ertoe verbinden diensten te verschaffen en kosten ten laste te nemen (advocaten, 
deurwaarders, experten, procedurekosten, …) teneinde uw belangen te verdedigen in een minnelijk kader en indien nodig, in het kader van  
een gerechtelijke en/of buitengerechtelijke procedure. 

Wat is verzekerd?

ü Burgerlijk contractueel verhaal tot € 15.000 met 
uitzondering van geschillen met betrekking tot de 
goede uitvoering van bouw- en renovatiewerken van 
een onroerend goed waar onze tussenkomst beperkt 
is tot € 7.000.

ü Burgerlijk extracontractueel verhaal tot € 30.000 met 
uitzondering van de geschillen van nabuurschap waar 
onze tussenkomst beperkt is tot € 15.000.

ü Strafrechtelijke verdediging tot € 15.000. 

ü Burgerlijke extracontractuele verdediging tot  
€ 30.000.

ü Fiscaal recht tot € 15.000.

ü Administratief recht tot € 15.000.

ü Arbeidsrecht tot € 7.000: geschillen die betrekking 
hebben op het arbeidscontract of op het statuut van 
rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, 
hierin begrepen de geschillen die betrekking hebben 
op het sociaal statuut van zelfstandigen.

ü Personen- en familierecht: eerste echtscheiding (met 
inbegrip van wettelijk samenwonen) tot € 3.500 
pp en eerste bemiddeling in familiezaken of eerste 
conciliatieprocedure tot € 15.000.

ü Recht inzake erfenissen, schenkingen en testamenten 
tot € 15.000.

ü Intellectuele rechten tot € 7.000: schadegevallen 
m.b.t. materies zoals octrooi, product- of merknaam 
en auteursrechten buiten de voornaamste 
beroepsactiviteit.

ü Rust- en overlevingspensioenen tot € 7.000: 
schadegevallen met betrekking tot het berekenen en 
het betalen van de pensioenen.

ü Borgstelling: wanneer bij een gewaarborgd 
schadegeval een borgsom wordt geëist, stelt Ethias 
zich persoonlijk borg of stort deze som tot € 30.000.

ü Onvermogen van een derde: betaling tot € 25.000 van 
de vergoeding toegekend door de rechtbank.

ü Kosten voor het opsporen van verdwenen kinderen tot 
€ 15.000.

Wat is niet verzekerd?  

x De kosten en honoraria verbonden aan een 
gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure 
wanneer de inzet van het geschil kleiner is dan  
€ 500,00.

x Geschillen die vallen onder de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering Auto.

x Geschillen die geen verband houden met uw 
hoofdverblijf of 2de verblijf.

x Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden.

x Werken door een aannemer die niet ingeschreven is 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

x Geschillen die het gevolg zijn van opzettelijke daden, 
gewelddaden, dronkenschap, racisme, hacking en 
valsheid in geschrifte.

x Geschillen inzake uw professionele activiteit, behalve 
wat wij dekken inzake arbeidsrecht. 

x Geschillen die het gevolg zijn van een loutere 
wanbetaling door de verzekerde zonder betwisting.

x Geschillen met betrekking tot de 
rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst zelf en de 
uitvoering ervan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Onze tussenkomst is beperkt tot het bedrag vermeld 
in de polis. 

! De besprekingen, onderhandelingen en minnelijke 
regelingen die door de dienst Rechtsbijstand worden 
gevoerd, zijn onbeperkt inzake het bedrag.

! Vrijstelling: € 250 behalve indien de verzekerde 
aanvaardt om het geschil op te lossen door 
gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of via 
verzoening.

! Wachttijd: voor bepaalde waarborgen is er een 
wachttijd voorzien variërend van 6 tot 24 maanden.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

ü De waarborg geldt voor alle gedekte geschillen die onder de bevoegdheid van een rechtscollege in de Europese Unie  
ressorteren of zouden ressorteren overeenkomstig de geldende nationale of internationale bevoegdheidsregels in deze landen.

ü Inzake burgerlijke extracontractuele verhaal en verdediging, uitgezonderd de geschillen van nabuurschap, geldt de dekking 
echter wereldwijd. De borgstelling en de opzoekingskosten van vermiste kinderen zijn eveneens wereldwijd verzekerd.

ü Inzake het fiscaal recht, het administratief recht, het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, het erfrecht, het  
schenkingsrecht en het testamentrecht, rust- en overlevingspensioenen, intellectuele rechten, de geschillen met betrekking tot 
onroerende goederen en bouwgeschillen, zijn enkel de geschillen die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege 
ressorteren, gewaarborgd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijk, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen 
alsook elke wijziging melden tijdens de looptijd van de overeenkomst.

• Indien er zich een schadegeval voordoet, moet u:

- ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien dagen een schadegeval en de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang 
melden, alsook de identiteit van de eventueel aansprakelijke personen en getuigen;

- zich onthouden van op eigen initiatief onnodige wijzigingen aan het voorwerp van het schadegeval uit te voeren die de 
vaststelling van de oorzaken van het schadegeval of de raming van de schade zouden kunnen bemoeilijken of onmogelijk 
maken; 

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken;

- ons alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten binnen 48 uur na betekening of afgifte ervan toezenden, op de 
zittingen verschijnen, alle door ons gevraagde proceshandelingen vervullen;

- ons alle stukken of inlichtingen die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil bezorgen;

- met ons overleggen voer elke maatregel die kosten tot gevolg kan hebben;

- ons op de hoogte houden van de evolutie van de procedure.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks voor de vervaldag te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  
Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en hier zijn eventueel bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering Rechtshulp start op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden en volgend op de betaling van de eerste  
premie. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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