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Informatiefiche Rechtsbijstand 

WAT DOEN WIJ 
 

 

Wij lichten u in over de omvang van uw rechten en de wijze waarop uw verdediging 
zal worden georganiseerd. In eerste instantie streven wij een minnelijke regeling na. 
Indien geen minnelijke regeling mogelijk is, zorgen wij voor de gerechtelijke 
opvordering van uw rechtmatige belangen en voor de strafrechtelijke verdediging.  

WIE IS ER VERZEKERD  

De verzekeringnemer, de eigenaar van het omschreven voertuig, de gemachtigde 
houder en de toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, alsook alle gratis 
vervoerde passagiers in het verzekerde voertuig 

WELK(E) VOERTUIG(-EN) IS ( ZIJN) ER VERZEKERD 
Dit hangt af van welke formule Rechtsbijstand u onderschrijft. 

Klassiek Optimale Gezinsrechtsbijstand 

   
 

Het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig 
 

 

Alle personenauto's, lichte 
vrachtwagens die enkel gebruikt 
worden voor private doeleinden, 

mobilhomes die enkel gebruikt worden 
voor kampeerdoeleinden, moto's, 

bromfietsen en alle aanhangwagens, 
toebehorend aan het gezin van 

verzekeringnemer. 
 
 
 
 
 

BEHALVE 
 

- bedrijfsvoertuigen 
- motor-driewielers 
- speciale voertuigen zoals een 

quad, ligier, aixham en een trike 
 

 

het tijdelijk vervangingsvoertuig 
 

 

de gekoppelde aanhangwagen 
met een maximale toegelaten massa 

van 750 kg 
 

 

de gekoppelde aanhangwagen 
 

 

de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven aanhangwagen met een 

maximale toegelaten massa van         
750 kg* 

 

 

de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven aanhangwagen 

 

 

 

het tijdelijk gehuurde voertuig tijdens 
de vakantie in het buitenland 

 

 
* De aanhangwagen of caravan van meer dan 750 kg is enkel verzekerd in de waarborg Rechtsbijstand klassiek, indien   
   deze vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden en mits het betalen van een bijpremie.  

WAARBORGEN + VERZEKERDE BEDRAGEN 

Tenzij anders vermeld, wordt de tussenkomst van de maatschappij verleend tot € 500.000 per verzekerd schadegeval ongeacht 

het aantal betrokken verzekerden. 
 

De waarborgen burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en uitkering onvermogen zijn verworven in de landen vermeld 

op de groene kaart. De andere waarborgen zijn verworven in België. 
 

 BELANGRIJK:  

Voor de meeste van de hieronder vermelde waarborgen gelden bijkomende voorwaarden vooraleer wij tussenkomst 
verlenen.  Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw makelaar of op onze website    
http://www.optimco.be/auto-verzekering/avw.aspx  

  
 Wij betalen geen boetes of minnelijke schikkingen !!  

http://www.optimco.be/auto-verzekering/avw.aspx


 Klassiek Optimale Gezinsrechtsbijstand 

    
 

strafrechtelijke verdediging 
( = u verdedigen indien u 

strafrechtelijk wordt vervolgd 
 

 
€ 7.500,00   

    
 

burgerrechtelijk verhaal 
( = het verdedigen van uw 

belangen wanneer een derde u 
schade berokkent) 

 

 
€ 7.500,00   

    
 

Contractuele geschillen 
 

   

    
 

Vrije keuze advocaat / expert 
 

   

    
 

Verkeersovertredingen 
in België  

(verdediging in graad van beroep 

onder bepaalde voorwaarden) 
 

 

Een overtreding op de 
wetten en reglementen 

betreffende de politie en het 
wegverkeer 

 
€ 7.500,00   

Een overtreding op de 
reglementering van de 

technische controle 
   

   
 

Voorschot voertuigschade 
( = het betalen van een voorschot 

wanneer de vergoeding van 
tegenpartij uitblijft) 

 

 
€ 1.750,00 

 
€ 10.000,00 

 
€ 10.000,00 

    
 

Voorschot fietsschade 
( = het betalen van een voorschot 

wanneer de vergoeding van 
tegenpartij uitblijft) 

 

 
 

€ 5.000,00 
 

€ 5.000,00 

    
 

Uitkering onvermogen 
( = tussenkomst indien de 

tegenpartij onvermogend is) 
 

 
€ 1.750,00 

 
€ 10.000,00 

(ook als fietser of voetganger) 

 
€ 10.000,00 

(ook als fietser of voetganger) 

    
 

Voorschot inkomstenverlies 
( = het betalen van een voorschot 

op de uitkering van het te 
recupereren inkomstenverliest) 

 

 
 

Max. € 1.500,00 per maand 
gedurende 3 jaar 

 
Max. € 1.500,00 per maand 

gedurende 3 jaar 

    
 

Verdediging tegen 
verhaalsrecht 
( = wanneer de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van 
het verzekerde voertuig een 

regresvordering instelt op basis 
van art. 24 & 25 van de 

modelovereenkomst BA-
motorrijtuigen) 
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OBJECTIVITEITSREGELING 

U bent niet akkoord met de wijze waarop wij u schadegeval behandelen ? 
 

Dankzij de objectiviteitsclausule heeft u het recht de betwisting voor te leggen aan een advocaat van uw keuze. 
 

Wanneer deze advocaat uw stelling bevestigt, dient de maatschappij haar waarborg te verlenen, ongeacht 
de afloop van de procedure, met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging. 
 

Wanneer de advocaat het standpunt van de maatschappij bevestigt, dient geen verdere waarborg door de maatschappij 
meer verleend en betaalt zij enkel de helft van de kosten en honoraria van de bedoelde raadpleging. 
 

Wanneer nochtans u, tegen het advies van de geraadpleegde advocaat, op eigen kosten toch de procedure 
inleidt of voortzet en daarbij een gunstiger resultaat bekomt dan datgene dat overeenstemt met het regelingsvoorstel van 
de maatschappij, dan dient de maatschappij de kosten en honoraria van die procedure ten laste te nemen en tevens het 
saldo van de aanvankelijke raadpleging aan verzekerde terug te betalen. 

LOOPTIJD  

Eén jaar, wordt stilzwijgend verlengd. 

WAT IS ER NIET VERZEKERD 

- de burgerlijke verdediging van de eisen gesteld lastens verzekerde, noch voor de te betalen in hoofdsom en intresten 
waartoe verzekerde zou kunnen veroordeeld worden 

- wanneer het verzekerde voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven 
door de wetten en reglementen om het voertuig te besturen 
Wel is verzekerd wanneer de bestuurder rijdt met een duozitter zonder de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben 

- de strafrechtelijke verdediging wanneer het verzekerde voertuig niet wettelijk in orde is tenzij wanneer het gaat om 
inbreuken op de reglementering inzake de technische keuring of het een opgefokte bromfiets betreft 
De waarborg blijft aan de verzekerde verworven, die vervolgd wordt wegens het onopzettelijk veroorzaken van een 
verkeersongeval, op voorwaarde dat verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de 
onreglementaire staat van het voertuig en het verkeersongeval 

- voor opzettelijke daden in hoofde van verzekerde 
- voor schadegevallen ontstaan bij deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden 
- voor schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van ontploffingstuigen, kernproducten, 

splijtstoffen of andere radioactieve of ioniserende producten 
- wanneer het schadegeval te wijten is aan burgeroorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag of daden van 

terrorisme 

TAKSEN  

De verzekeringspremie van het product Rechtsbijstand is onderworpen aan een verzekeringstaks van 16,75%.  

PRAKTISCHE INFORMATIE  

- Elke beslissing tot ondertekening van het bedoelde product 
moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle 
relevante documenten met contractuele en precontractuele 
informatie. 

- Voor eventuele klachten kunt u terecht bij 
  OPTIMCO NV – klachtenonthaal 
 Boomsesteenweg 75, 2610 Antwerpen-Wilrijk  
of via klachtenonthaal@optimco.be 
Als die procedure geen oplossing biedt, kunt u de 
Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as) 
contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel, fax 02/547.59.75 

- Deze informatiefiche kan gewijzigd worden. U kan een 
geactualiseerde versie raadplegen op 
http://www.optimco.be/auto-verzekering/inf.aspx 

- Deze informatiefiche is niet bindend. Alleen de algemene en 
bijzondere voorwaarden zijn bindend. Voor meer details 
over Rechtsbijstand verwijzen wij naar de Algemene 
Voorwaarden die u kosteloos kan bekomen via uw makelaar 
of op onze website  
http://www.optimco.be/auto-verzekering/avw.aspx  
 

-  Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende 
reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden 
goedgekeurd. 
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