
Rechtsbijstand Voertuig
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij n.v. 
toegelaten door NBB onder nr. 0687  Polis Voertuig All Risk N 5002 - 06/2016

Wat is verzekerd? 

Het (de )voertuig (en) geregistreerd onder de nummerpla(a)ten aangeduid op 
het verzekeringsattest. 

 Wie is verzekerd? 
De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden zijn verzekerd als:

• Eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het aangeduide voertuig;
• Verkeersdeelnemer als voetganger, fietser, ruiter, en als bestuurder en/of 

inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. D.A.S. beschouwt 
als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de 
lucht voortbeweegt alsook de aanhangwagens en caravans.

De gezinsleden zijn: 
• U, uw samenwonende echtegeno(o)t(e) of samenwonend partner;
• De personen die bij gewoonlijk bij u inwonen; 
• De kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op 

kinderbijslag; 
• Uw gewezen partner en uw kinderen tot 6 maanden na het verlaten van de 

gezinswoning.
 Zijn eveneens verzekerd: 

• De gemachtigde bestuurders; 
• De gemachtigde en kosteloos vervoerde inzittenden in het aangeduide 

voertuig. 

U bent ALL RISK verzekerd voor geschillen (met of zonder verkeers ongeval) 
zoals:

 Burgerlijk verhaal: als uw voertuig of uw gezinsleden in het verkeer door de 
fout van iemand anders schade oplopen, zorgt D.A.S. dat de aansprakelijke 
u vergoedt (125.000 EUR*).

 Verdediging in strafzaken: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de gerechts-
kosten) als het parket u voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt  
(125.00 EUR*).

 Burgerlijke verdediging: u bent aansprakelijk, maar er zijn botsende belan-
gen tussen u en uw B.A.-verzekeraar. D.A.S. helpt u om de schade-eis tot 
redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen (125.000 EUR*).

 Algemene Contracten: als eigenaar van een voertuig of als verkeersdeel-
nemer zit u met een juridisch conflict met een verkoper, handelaar, ver-
zekeraar of bank. D.A.S. komt op voor uw rechten (125.000 EUR*).

 Administratief recht: u krijgt het aan de stok met de DIV, FOD Mobiliteit 
(rijbewijs) of een keuringsinstantie (125.000 EUR*).

 Fiscaal recht: een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten 
over uw verkeersbelasting (125.000 EUR*).

 Sociaal recht: voor geschillen over een arbeidsongeval als bestuurder of 
passagier (125.000 EUR*).

 Overige waarborgen (125.000 EUR*).

 Waarborguitbreidingen: 
• Service Box (geen externe kosten);
• Insolventie van derden (25.000 EUR*);
• Strafrechtelijke borgstelling (25.000 EUR*);
• Voorschot op schadevergoeding (25.000 EUR*);
• Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. (25.000 EUR*);
• Repatriëring (1.500 EUR*);
• Expertisekosten aankoop van een tweedehandsvoertuig tot 150 EUR*.
(*)De hierboven vermelde maxima zijn exclusief BTW

Optie: In combinatie met de polis Privéleven, Consument, Economische, Conflic-
ten, Op Maat (max. 3 personen in dienst), ALL RISK medische en paramedische 
beroepen, ALL RISK zelfstandigen en firma’s (max. 3 personen in dienst), ALL 
RISK verzekeringsbemiddelaar, Land en tuinbouw (combi of ALLRISK) is de 
verzekerde automatisch gedekt als eigenaar van: alle aanhangwagens/niet 
residentiële caravans, alle tweewielers, met of zonder motor, quads en trikes, 
golfkarren,  max. 3 oldtimers.

Wat is niet verzekerd? 
 U bent niet verzekerd voor daden van grove schuld opge-

somd in de speciale voorwaarden;
 Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
 Uw burgerlijke verdediging als u geen B.A. verzekering 

afgesloten heeft of als er geen belangenconflict is.
 Geschillen of juridische conflicten met betrekking tot 

echtscheidingen of het uiteengaan van partners;
 De verdediging van uw belangen voortvloeiend uit rech-

ten die werden overgedragen na het plaatsvinden van het 
schadegeval;

 Contracten met D.A.S.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
! U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aan-

wezig zijn bij het onderschrijven van het contract. 
! Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract 

op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven tot 
het juridisch geschil. 

! U bent niet verzekerd voor opzettelijke wanbedrijven 
behalve bij vrijspraak.

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de algemene en speciale  voorwaarden en/of uw verzekeringsmakelaar raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De rechtsbijstandsverzekeraar staat de verzekerde bij om een oplossing te vinden voor een geschil en betaalt de kosten (advocaatskosten, expertisekosten, 
gerechtskosten) die hieraan verbonden zijn. In eerste instantie probeert de verzekeraar een minnelijke oplossing te vinden. Indien nodig worden de kosten 
van een gerechtelijke, administratieve of andere procedure ten laste genomen. Doelgroep: Dit product is geschikt voor alle eigenaren van motorvoertuigen 
die onder de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorvoertuigen vallen.
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Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U moet ons eerlijke, accurate en volledig informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden. 
• Bij een juridisch geschil moet u ons schriftelijk zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen het jaar een omstandig relaas geven. 
•     Behalve bij hoogdringendheid moet u met ons overleggen vooraleer u of de verzekerde een beslissing neemt en ons alle gevraagde in-

lichtingen en documenten in verband met het schadegeval bezorgen. U moet met ons overleggen over iedere maatregel die kosten kan 
veroorzaken en ons op de hoogte houden van de evolutie van de procedure.  

Wanneer en hoe betaal ik? 
U kunt kiezen tussen een jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling (gratis via domiciliëring vanaf 117 EUR) of een jaarlijk-
se, semestriële* of trimestriële* betaling via een vervaldagbericht (*bijkomende kost 3% of 5 %). 

Vanaf wanneer begint en eindigt de dekking? 
Het contract treedt in werking op de in het verzekeringsattest vermelde datum en na betaling van de premie. Het contract is afgesloten voor 
de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd indien het niet werd opgezegd. 
De dekking is verworven bij een geschil over de aankoop van een motorvoertuig op voorwaarde dat u de rechtsbijstand bij D.A.S. onderschri-
jft ten laatste op de dag dat de B.A.-verzekering aanvang neemt. Als er zich een geschil voortdoet over de verkoop van het voertuig is er 
dekking tot zes maanden na het stopzetten van de verzekering D.A.S. 

Hoe zeg ik mijn polis op? 
Een verzekeringscontract kunt u opzeggen door ons minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag een aangetekende opzegbrief te bezor-
gen. 
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Waar ben ik gedekt? 
 Alle waarborgen zijn wereldwijd van toepassing 
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Artikel 1
Welk is het verzekerd voertuig?

Het (de) voertuig(en) geregistreerd onder de nummerpla(a)
t(en) aangeduid op het verzekeringsattest is (zijn) verzekerd. 
Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te 
land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de 
aanhangwagens en de caravans. De aan het verzekerde 
voertuig gekoppelde aanhangwagen/caravan van max. 750 kg 
is tevens meeverzekerd. Zolang het aangeduide voertuig niet in 
staat is te rijden, wordt de dekking uitgebreid tot het 
vervangingsvoertuig.

Artikel 2
Wie zijn de verzekerde personen?

2.1. De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden zijn verzekerd in 
hun hoedanigheid van: 
- eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het (de) 

aangeduide voertuig(en);
- verkeersdeelnemer als voetganger, als fietser, als ruiter en 

als bestuurder en/of inzittende van een voertuig toebehorend 
aan een derde. 

De gezinsleden zijn:
- de verzekeringsnemer;
- de samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende 

partner;
- de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering 

van huisbedienden en huispersoneel;
- de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog 

recht geven op kinderbijslag;
- uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het 

verlaten van de gezinswoning vermeld op het 
verzekeringsattest;

De waarborg blijft aan deze personen verworven indien zij 
tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of 
arbeidsredenen.

2.2. Zijn eveneens verzekerd:
- de gemachtigde bestuurders; 
- de gemachtigde en kosteloos vervoerde inzittenden;
- de kosteloos vervoerde goederen in het aangeduide voertuig.

Artikel 3
wat zijn de verzekerde risico’s en de 
waarborguitbreidingen?

De rechtsbijstand van de verzekerde voertuigen en de verzeker-
de personen is verworven volgens het All Risk beginsel: “Alle 
niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt”.

De rechtsbijstand omvat de volgende waarborguitbreidingen: 
- Service Box;
- insolventie van derden;
- strafrechtelijke borgstelling;
- voorschot op schadevergoeding;
- voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.;
- repatriëring;
- expertise aankoop van een tweedehandsvoertuig.

Artikel 4
Wat verstaan en verzekeren wij onder de volgende 
waarborguitbreidingen? 
4.1. Service Box
Wij bieden u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) 
juridische bijstand, advies of kijken de aan ons voorgelegde 
documenten (zoals contracten, overeenkomsten) na, zonder 
uitbesteding aan een externe deskundige. Indien de aanstel-
ling van een extern deskundige toch onvermijdelijk en/of 
aangewezen is, verwijzen wij u door. U bent vrij in de keuze van 
deskundige en kunt verder vrij kiezen om, op uw kosten, via 
deze deskundige af te handelen.
De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een 
verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven 
polis. 
Deze dienstverlening geldt niet voor juridische adviezen 
aangaande fiscale optimalisatie, vermogensbeheer of de 
opstelling van belastingaangifte. 
4.2. Insolventie van derden
Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdenti-
ficeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door 
gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die 
hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van 
een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze 
vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag 
vermeld in artikel 8. Indien u het slachtoffer bent van een 
misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de 
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ge en onbetwistbare aansprakelijkheid van een 
geïdentificeerde derde moet vaststaan en dit, evenals de 
tussenkomst en de betaling van de hoofdsom, moet door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde bevestigd zijn. 
Onze verzekerde verwittigt ons van zodra hij het bedrag van de 
derde rechtstreeks ontvangt en betaalt dit onmiddellijk terug 
aan ons. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit 
bedrag in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde.
4.6. Repatriëring voertuig
Wij verlenen deze dekking als het verzekerd voertuig door een 
verkeersongeval in het buitenland zodanig beschadigd werd 
dat het niet meer op eigen kracht, of op de wijze voorzien voor 
het ongeval, naar België kan terugkeren. 
Bij totaal verlies van het verzekerd voertuig betalen wij in plaats 
van de kosten van repatriëring, de douanekosten voor het wrak 
terug.
Als het voertuig hersteld kan worden betalen wij de vervoers-
kosten van de plaats van het ongeval tot de woonplaats van de 
verzekeringsnemer. De vervoerwijze dient u met ons overeen te 
komen.
Berging- en depannagekosten zijn uitgesloten. 
4.7. Expertise aankoop van een tweedehands voertuig
Wanneer de verzekeringsnemer een tweedehands voertuig 
wenst aan te schaffen kan hij dit voertuig op voorhand door 
een auto-expert/deskundige laten onderzoeken. Wij nemen de 
expertisekosten ten laste op voorwaarde dat bij aankoop het 
geëxpertiseerde voertuig bij D.A.S. verzekerd wordt. 

Artikel 5 
Welke zijn de uitsluitingen?

Aansluitend op de algemene uitsluitingen voorzien in de 
algemene voorwaarden artikel 9 en naast de bijzonderheden 
opgenomen in voormeld artikel 4, zijn uitgesloten, de 
schadegevallen in verband met:
5.1. de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schade-
loosstelling op extracontractuele gronden als een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of 
zou moeten nemen en er geen belangenconflict met deze 
verzekeraar optreedt. Wij komen niet tussen indien de verze-
kerde als “goede huisvader” geen B.A.-verzekering onderschre-
ven heeft of indien de betrokken B.A.-verzekering haar waar-
borgen geschorst heeft wegens wanbetaling van de premies. 
Er is geen tussenkomst voor schadevallen waarvan de schade 
lager is dan de vrijstelling voorzien in de 
aansprakelijkheidspolissen;
5.2. daden van grove schuld. In overeenkomst met de toepas-
sing van art. 62 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen aanzien we, in hoofde van verzekerde, de 

eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of 
afpersing, bedrog, poging tot bedrog, agressie, inbraak, 
gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst in 
insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om het dossier in te 
leiden en de belangen van de verzekerde te verdedigen bij het 
Fonds voor hulp aan slachtoffers van geweldmisdrijven.
4.3. Borgstelling
Indien ten gevolge van een gedekt ongeval, een verzekerde 
aangehouden is en een borgsom geëist wordt voor zijn 
invrijheidsstelling, zullen wij zo spoedig mogelijk onze persoon-
lijke borg verlenen of een borgsom storten indien dit vereist is. 
Indien de borgsom door de verzekerde werd gestort, stellen wij 
ons hiervoor persoonlijk borg. 
Zodra de gestorte borgsom vrijgemaakt is, moet de verzekerde 
alle formaliteiten vervullen die van hem zouden kunnen geëist 
worden voor de terugbetaling aan ons.
Wanneer de door ons gestorte borgsom in beslag genomen 
wordt of, geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt voor de betaling 
van een boete of een strafrechtelijke dading, is de verzekerde 
verplicht ons deze borgsom op het eerste verzoek terug te 
betalen. Deze dekking is aanvullend op de waarborgen Borg-
tocht voorzien in de verzekeringspolis “Burgerlijke Aansprake-
lijkheid Voertuig” (wet van 21.11.1989 betreffende de verplich-
te verzekering voor motorvoertuigen). 
4.4. Voorschot op schadevergoeding
Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschie-
ten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de 
volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdenti-
ficeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval 
schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar 
vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen 
en reglementen. 
- Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de 

hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die 
na expertise vastgesteld is. 

- Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding 
voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoe-
dingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. 

In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden 
en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het 
voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en 
rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn 
verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het 
voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten 
onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
4.5. Voorschot op vrijstelling van de polissen B.A. 
Wij zullen de vrijstelling voorzien in de polissen “Burgerlijke 
Aansprakelijkheid” van de tegenpartij voorschieten. De volledi-
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Artikel 8
Welke zijn de maximale tussenkomsten en het 
vereiste minimum geschil per schadegeval?

8.1. Voor alle schadegevallen rechtsbijstand is de maximum 
tussenkomst 125.000 EUR per schadegeval.
8.2. De waarborgen insolventie van derden (art. 4.2.), strafrech-
telijke borgstelling (art. 4.3.), voorschot op schadevergoeding 
(art. 4.4.) en voorschot op vrijstelling van de polissen B.A. (art. 
4.5) zijn gedekt tot 25.000 EUR per schadegeval. 
8.3. De waarborg repatriëring is gedekt met een maximale 
tussenkomst van 1.500 EUR per schadegeval. 
8.4. De expertisekosten aankoop van een tweedehands 
voertuig tot 150 EUR. 
8.5. Conform art. 4.1. nemen wij in de waarborg Service Box 
geen externe kosten ten laste.
8.6. Er is geen vereist minimum voorzien.

Artikel 9
Gecombineerde polissen 

Indien de polis voertuigen (personenwagen of bestelwagen ≤ 
3,5 ton V.E.R.) of de polis bestuurder motorvoertuigen gecom-
bineerd is met de polis privé-leven, consument, economische, 
conflicten, de polis op maat (max. 3 pers. in dienst), de polis all 
risk medische en paramedische beroepen, de polis all risk 
zelfstandigen en firma’s (max. 3 pers. in dienst), polis All Risk 
verzekeringsbemiddelaar, kredietbemiddelaar en financële 
tussenpersonen (max. 3 pers. in dienst) en de polissen land- en 
tuinbouw (combi of all risk), geniet de verzekerde automatisch 
van de uitgebreide risico’s rechtsbijstand voertuigen: 
a) alle aanhangwagens/niet-residentiële caravans toebehorend 

aan de verzekerde personen worden beschouwd als verzeker-
de voertuigen;

b) alle tweewielers, met of zonder motor, quads en trikes , 
golfkarren voor eigen gebruik toebehorend aan de verzekerde 
personen worden beschouwd als verzekerde voertuigen.

c) de «oldtimers» (met een maximum van 3) toebehorend aan 
de verzekerde personen worden beschouwd als verzekerde 
voertuigen. De dekking is verworven voor zover de nummer-
platen (nummerplaat “O”) van de betrokken « oldtimers » 
aan ons worden meegedeeld bij de onderschrijving van de 
polis of voor zover de wijziging van de verzekerde voertuigen 
ons wordt meegedeeld.

volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. 
geen dekking verleent: opzettelijke slagen en verwondingen, 
fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, 
vandalisme, herhaaldelijke overtredingen inzake rij- en rusttij-
den en overlading. Onze dekking zal wel verleend worden voor 
zover en nadat de gerechtelijke beslissing in kracht van 
gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging wordt gesteld 
omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het 
misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in 
geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of 
procedurefout.
5.3. strafrechtelijke vervolgingen van de verzekerde personen 
voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in 
geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.

Artikel 6
Bijzonderheden “vloot”

Als het verzekeringsattest de melding “Vloot” draagt, zijn in 
afwijking van artikel 1, alle voertuigen verzekerd die ingeschre-
ven zijn op naam van de verzekeringsnemer. Om van dit 
voordeel te genieten, dient de verzekeringsnemer ons op onze 
aanvraag of binnen een door ons vastgelegde termijn en ten 
laatste op de jaarlijkse vervaldag kennis te geven van alle op 
zijn naam ingeschreven voertuigen alsmede hun voornaamste 
kenmerken. 
Alle voertuigen die nieuw ingeschreven worden na deze laatste 
volledige vlootaangifte, zijn automatisch gratis verzekerd tot de 
eerstkomende jaarlijkse vervaldag en dienen slechts vermeld 
te worden op de volgende jaarlijkse vlootaangifte. 
Indien er zich een schadegeval voordoet en de verzekeringsne-
mer de vlootaangifte niet of onvolledig heeft gedaan, is er geen 
dekking voor die voertuigen die niet op de laatste vlootaangifte 
geregistreerd zijn.

Artikel 7 
In- en uitlooprisico

Onze dekking is verworven bij een geschil betreffende de 
aankoop van een motorvoertuig op voorwaarde dat de rechts-
bijstand bij D.A.S. wordt onderschreven ten laatste op de dag 
dat de B.A.-verzekering aanvang neemt. Als er zich een geschil 
voordoet betreffende de verkoop van het motorvoertuig 
verlenen wij dekking tot zes maanden na het stopzetten van de 
verzekering rechtsbijstand bij D.A.S.
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