
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.  
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie zijn niet exhaustief. 
Gelieve voor alle bijkomende informatie over de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de verzekerde de precontractuele 
en contractuele voorwaarden van het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het product en 
ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.

Welk soort verzekering is dit? 
Op basis van dit contract verleent de maatschappij aan de verzekerde juridische bijstand bij schadegevallen in verband met het gebruik of door 
het feit van het verzekerde voertuig, zowel voor minnelijke schikkingen als voor iedere gerechtelijke procedure, en zet zij alle juridische 
middelen in die nodig zijn voor de verdediging van zijn belangen.

Juni 2020

 Verzekering  
 Rechtsbijstand Auto
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
Allianz Benelux NV – Belgische verzekeringsonderneming – KBO nr. 0403.258.197

 
 
 

Car Plan

 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Basiswaarborg 
 ✓Strafrechtelijke verdediging van de verzekerden 
 ✓Burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde om terug-
betaling te krijgen van alle door de verzekerden geleden schade 
 ✓De geschillen met de verzekeraar van het voertuig, ten gevolge 
van een schadegeval dat onder de waarborgen BA, Stoffelijke 
Schade, Diefstal en Brand valt
 ✓  Insolventie van derden: dekking tot beloop van 6.250 €.

2. Uitgebreide waarborg
Biedt aanvullend op de basiswaarborg:

 ✓de burgerlijke verdediging van een verzekerde wanneer: 
–  tegen hem een vergoedingseis ingesteld wordt en hij geen 

burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft die hem 
verdedigt, of bij een belangenconflict met zijn verzekeraar,

–  tegen hem een verhaal wordt uitgeoefend door zijn 
verzekeringsmaatschappij voor bedragen die aan een derde 
werden uitgekeerd.

 ✓de verdediging bij geschillen in verband met het voertuig:
 –  met een Belgische beroepshersteller, over het onderhoud of 

de herstelling van het omschreven voertuig,
–  met de Belgische constructeur, invoerder, verdeler of 

verkoper, over vragen in verband met de aankoop van het 
voertuig.

 Deze waarborg is niet van toepassing voor
 ✗ boeten, opdeciemen en transacties met het Openbaar 
Ministerie ...

 ✗ de gerechtskosten in strafzaken in de basisformule
 ✗ wanneer het voertuig verhuurd of opgeëist is
 ✗ schadegevallen tijdens snelheids- of behendigheidswedstrijden ...
 ✗ schadegevallen die zich voordoen bij een oorlog, oproer, 
collectieve gewelddaden ...

 ✗ geschillen betreffende de contractuele aansprakelijkheid
 ✗ geschillen in verband met de toepassing van de 
rechtsbijstandsverzekering
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ✓de verdediging van de verzekerde bij administratieve geschillen 
in België (inschrijving, verkeersbelasting, technische controle 
van het omschreven voertuig) of administratieve en 
gerechtelijke geschillen (rijverbod, beperking of intrekking van 
het rijbewijs)
 ✓waarborg insolventie van derden tot 12.500 € per schadegeval

3.  Prestaties, verzekerde bedragen en vrijstellingen
 ✓De maatschappij neemt de kosten ten laste van onderzoeken 
en erelonen van advocaten, experts en deurwaarders en ook 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De verzekerde 
heeft de vrije keuze van advocaat of iedere andere expert 
binnen de perken van de verzekerde bedragen.
 ✓Verzekerd bedrag:

!   Voor de waarborg insolventie is er een vrijstelling van 250 €  
per schadegeval

!   De vergoeding voor vervoer- en verblijfkosten om voor een 
buitenlandse rechtbank te verschijnen zijn beperkt tot 500 €

!   Er is geen tegemoetkoming van de maatschappij in de kosten 
en erelonen voor de rechtsvordering wanneer die minder dan 
125 € bedragen

!   Er is geen tegemoetkoming van de maatschappij in de kosten en 
erelonen voor een geschil dat moet voorgelegd worden aan het 
Hof van Cassatie wanneer het om een bedrag van minder dan 
1.250 € gaat 

 Waar ben ik gedekt?

De waarborgen Rechtsbijstand zijn van toepassing binnen de territoriale grenzen van het contract Car Plan BA.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve 
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

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

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 

A Basiswaarborg
(behalve Insolventie 
van derden) 

Tegemoetkoming 
15.000 €/ 
schadegeval

Ongeacht het 
aantal 
verzekerden

B Uitgebreide 
waarborg
(behalve insolventie 
van derden)

Tegemoetkoming 
40.000 €/ 
schadegeval

Ongeacht het 
aantal 
verzekerden


