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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 kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 
 
Welk soort verzekering is dit? 

 
De verzekering Rechtsbijstand Auto biedt bijstand en juridische hulp wanneer er discussie ontstaat met betrekking tot uw 
voertuig. Het is een aanvullende verzekering aan de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor uw voertuig. 
  
 
 
 
 
 
  

Verzekering Rechtsbijstand 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : Rechtsbijstand Auto basisformule 

 Wat is verzekerd?  
Verzekerde : 
 De verzekeringnemer en zijn familieleden die bij hem inwonen. 
 De eigenaar van het in de bijzondere voorwaarden omschreven 

voertuig, iedere gemachtigde houder of bestuurder en de kosteloos 
vervoerde inzittenden. 

 
Waarborgen : 
 Strafrechtelijke verdediging bij overtredingen van wetten en 

reglementen en bij onopzettelijke doding of verwonding door 
onvoorzichtig gebruik van uw voertuig zoals rijden onder invloed van 
alcohol.  

 Burgerrechtelijk verhaal : verhalen bij een aansprakelijke derde van de 
lichamelijke of stoffelijke schade die u heeft opgelopen bij een 
gebeurtenis waarbij uw voertuig betrokken is. 

 Insolventie van derden : vergoeding wanneer u als bestuurder van het 
verzekerd voertuig betrokken raakt in een ongeval met een 
aansprakelijke derde die onvermogend verklaard is. 

 

 

 Wat is niet verzekerd?  
 
 Kosten die u maakt zonder ons voorafgaandelijk te 

verwittigen, behalve wanneer u de dringendheid 

ervan kunt rechtvaardigen. 

 Boetes, opdeciemen , transacties met het 

Openbaar Ministerie. 

 Kosten voor de controles van de staat van 

dronkenschap.  

 De waarborg burgerrechtelijk verhaal is niet van 

toepassing in geval van : 

 Grove schuld zoals dronkenschap. 

 Collectieve gewelddaden waaraan u zelf deel 

nam.  

 Het opzettelijk onvolledig of onjuist aangeven 

van een ongeval. 

 Ongevallen naar aanleiding van oorlog. 

 Het opzettelijk veroorzaken van een ongeval. 

 Deelname aan snelheidswedstrijden. 

 Verhuur van het voertuig. 

 Schade ten gevolge van nucleaire producten. 

 Wanneer u zich er bij stoffelijke schade tegen 

verzet dat wij uw rechten tegen een andere 

verzekerde kunnen laten gelden. 

 Wanneer de schade lager is dan 123,95 € in 

hoofdsom. 

 
 
 

 Waar ben ik verzekerd? 
 

 De dekking geldt in alle landen waar de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering van uw voertuig van toepassing is.  

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Het bedrag van de waarborgen, vermeld in de algemene voorwaarden, vormt onze maximale tussenkomst per schadegeval.  
! Er is een vrijstelling van toepassing op de waarborg Insolventie van derden die eveneens vermeld wordt in de algemene 

voorwaarden.  
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 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij sluiting van het contract : 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract : 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade : 
‐ U dient een schadegeval te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.  
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken. 
‐ U dient de ons zo vlug mogelijk alle documenten en briefwisseling te bezorgen. Dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken 

moet u binnen 48 uur na hun afgifte bezorgen.  
 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

  
U bent verplicht de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet worden betaald vóór de vervaldag 
zoals vastgelegd in het contract.  

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen door ons hiervan ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte te 
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 


