LAR BUSINESS PRO & RETAIL
FULL

AANBOD IMMOBILIËN
• Voor de bedrijfsgebouwen stelt LAR een dekking “na brand” op maat voor.
• Voor de mede-eigendommen heeft LAR eveneens een aantrekkelijk en
soepel aanbod Rechtsbijstand.

RB Uitbating, Verzekeringen, Contractuele geschillen
Specifieke rechtsdomeinen, Innovatie & Reputatie

FLEX RB Uitbating, Verzekeringen, Contractuele geschillen
FIX

• Voor meer info, aarzel niet ons te contacteren.

RB Uitbating, Verzekeringen
GROEPERING EN COLLECTIEVE POLISSEN
Aantal personen
1 tot 3

4 tot 6

7 tot 8

9 tot 10 Retail Pro

C0

€ 323,07

€ 107,33*

€ 107,33*

C1

€ 673,52

€ 919,94

€ 974,69 € 1.018,50

v

C2

€ 930,89 € 1.330,62 € 1.500,37 € 1.582,51

v

C3

€ 1.226,58 € 1.812,49 € 2.020,57 € 2.130,09

v

C4

€ 1.692,02 € 2.376,50 € 2.628,39 € 2.765,28

v

C5

Contacteer de maatschappij

v

FULL
€ 107,33*

UITBREIDING INNOVATIE & REPUTATIE

FLEX
FIX

67% VAN DE FULL PREMIE
€ 163,18

€ 257,36

€ 290,22

€ 306,65

v

v

v

v

v

v

v

* Premie per werknemer van de onderneming
Opgelet: indien kapitaal BRAND > € 1.250.000 abex 730 - contacteer
de maatschappij

• LAR profileert zich duidelijk als DE referentie voor collectieve polissen en
een aanpak ‘op maat’.
• Waarborgen aangepast aan de behoeften van de klant.
• Tarief in functie van het aantal verzekerde personen.
• We hebben een aanbod voor:
* Diverse groeperingen (artsen, dierenartsen, collectieve polissen mediatie,…)
* Instellingen (Ordes, instituten, gemeenten, scholen,…)

LAR Rechtsbijstand

TARIEF 2020

ALGEMENE INFORMATIE
LAR stelt aan uw LAR-klanten een juridische bijstand voor via telefoon en
via mail op het nummer 078/15.15.55
Hebben ze een vraag van juridische aard, dan kunnen ze die voorleggen en
dan krijgen ze, via telefoon, een antwoord geformuleerd in mensentaal.
De aard van die vragen hangt af van de onderschreven waarborgen
in het contract.
DIVERSEN EN TAKSEN
• Premiesplitsing semestrieel : 3%
• Premiesplitsing trimestrieel : 6%

• Taksen Auto : 16,75%
• Taksen NIET AUTO : 9,25%

De tweede exploitatiezetel wordt gedekt zonder bijkomende premie op
voorwaarde dat deze is opgenomen in de huidige bijzondere voorwaarden.
Vanaf meer dan 2 exploitatiezetels € 131,42 ATI (Full, Flex, Fix) per
bijkomende exploitatiezetel

De toekomstige exploitatiezetel die een verzekerde exploitatiezetel
vervangt, wordt automatisch gedekt zonder bijkomende premie. De
verzekerde verbindt zich ertoe de Maatschappij op de hoogte te brengen
zodra de wijziging van kracht is en haar het nieuwe adres van de nieuwe
exploitatiezetel mee te delen.

LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen
toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel
Tel. : 02 678 61 11
Internet : www.axa.be • www.lar.be
KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

4500302 - 04.2020

De waarborgen verzekerd in de uitbreiding 'innovatie- en reputatie' van
de polis professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS PRO/RETAIL, zijn
verworven vanaf het onderschrijven van een professionele rechtsbijstand
LAR BUSINESS PRO/RETAIL - formule FULL en dit zonder bijkomende
premie.

Wij halen uw gelijk.

LAR FAMILY

LAR BUSINESS AUTO
GOEDE
BESTUURDER
Zonder
Met
repa
repa
triëring triëring

1. AUTO

NORMAAL
TARIEF
Zonder
Met
repa
repa
triëring
triëring

FULL

LAR BUSINESS FREE

Zonder
repatriëring

Met
repatriëring

Auto

€ 97,05

€ 104,25

Bestelwagen/ Minibus

€ 97,05

€ 104,25

Bijkomend voertuig

€ 58,82

€ 63,17

Werktuigen

€ 66,79

€ 71,74

FULL

Voertuig/Aanhangwagen
<3,5t / Bestelwagen/
Minibus/Mobilhome

€ 92,21

€ 99,03

€ 97,05

€ 104,25

Moto

€ 67,05

€ 72,02

€ 70,57

€ 75,80

Bromfiets

€ 55,88

€ 60,01

€ 58,82

€ 63,18

Bijkomend voertuig

€ 55,88

€ 60,01

€ 58,82

€ 63,18

Aanhangwagen (+3,5t)

€ 58,82

€ 63,17

Bijkomende aanhangwagen

€ 37,72

€ 40,51

€ 39,72

€ 42,65

Trekker + oplegger

€ 214,70

€ 230,59

Alle voertuigen van het gezin € 226,47

€ 243,24

€ 226,47

€ 243,24

Voertuig / Bestelwagen

€ 64,54

€ 71,07

€ 67,93

€ 74,81

Bestelwagen

€ 556,99

€ 562,46 € 560,88

€ 566,63

€ 196,48 € 201,95 € 200,37 € 206,12

Bijkomende woning Full als
de waarborgen auto, privéleven en woning gedekt
worden

€ 155,07

Vrachtwagen
Aanhangwagen (+3,5t)

2. COMBINATIES AUTO / N-AUTO
FULL (Auto Full 1 voertuig/ N-Auto Full
TAX ADVANTAGE )
FLEX (Auto Full 1 voertuig / N- Auto Flex )
FIX (Auto Full 1 voertuig / N- Auto Fix )

Vrachtwagen

€ 160,54 € 158,96

€ 164,71

Trekker + oplegger
Bestelwagen

€ 155,88

3. WAARBORGEN N-AUTO

€ 97,05

€ 104,25

7 tot 8

9 tot 10

€ 680,60

€ 930,57

€ 995,34

€ 1.038,52

C2

€ 947,62

€ 1.356,66

€ 1.527,09

€ 1.611,18

C3

€ 1.249,85

€ 1.849,78

€ 2.055,44

€ 2.171,33

C4

€ 1.720,26

€ 2.419,04

€ 2.678,10

€ 2.816,71

€ 350,67

€ 71,74

€ 77,06

C6

€ 382,44

€ 261,93

€ 281,31

€ 97,05

€ 104,25

Vanaf 6 voertuigen is het tarief ‘Bijkomend voertuig’ van toepassing voor alle
voertuigen in de vloot.

4 tot 6

C1

C5

Contacteer de Maatschappij

INNOVATIE & REPUTATIE GEDEKT IN FULL

67% VAN DE FULL PREMIE

FLEX
FIX

€ 163,18

€ 257,36

€ 290,22

€ 306,65

BEHALVE C5 EN C6

2. VOORDEEL VLOTEN

Eenvoud
“Een offerte in vloten kan worden gemaakt vanaf 6 voertuigen.
Een vlootpolis is een regulariseerbare polis met één enkele vervaldag.
U heeft op elk moment een duidelijk zicht op de lijst van verzekerde
voertuigen.”

€ 483,23
€ 122,72

Vertrouwen naar de makelaar

FIX

€ 81,31

“Een regulariseerbare polis houdt in dat elk voertuig dat in de loop van het
jaar wordt toegevoegd, automatisch gedekt is.”

De verzekeringnemer kan het bedrag voorzien in artikel 15 van de wet van
22 april 2014 per belastbaar tijdperk invoeren. Dit zal resulteren in een
belastingvermindering tot 40% van het bedrag vermeld in dit artikel 15 vanaf
het belastingjaar 2020.

1 tot 3

€ 204,25

FLEX

De waarborgen privé Leven en woning FULL TAX ADVANTAGE geven een
belastingvermindering in overeenstemming met de wet van 22/04/2019, die
op 1/09/2019 van kracht is. Alleen premies die na deze ingangsdatum worden
betaald, komen in aanmerking voor een belastingvermindering.

FULL

€ 190,19

FULL TAX ADVANTAGE

4. FISCAAL VOORDEEL WET VAN DU 22/04/2019

RB Uitbating, Verzekeringen

Aantal andere medewerkers in het kantoor/per uitbatingszetel*

€ 167,42

“Een offerte in vloten wordt altijd op maat gemaakt, in functie van het aantal
en het type voertuigen. Contacteer de maatschappij voor een offerte.”

Maximaal 3 oldtimers (nummerplaat O), de tweewielers met of zonder
motor, quads, trikes, aanhangwagens en caravans, die aan de verzekerde
toebehoren, zijn gratis gedekt in de gecombineerd polissen AUTO / NIET
AUTO (FIX, FLEX, FULL).

FIX

TARIEF GELDIG VOOR 1 BEOEFENAAR VAN EEN VRIJ BEROEP

Flexibiliteit
€ 108,17

RB Uitbating, Verzekeringen, Contractuele geschillen
Specifieke rechtsdomeinen, Innovatie & Reputatie

FLEX RB Uitbating, Verzekeringen, Contractuele geschillen

VER

VRD

FIX

FULL

Veiligheid
“De aansprakelijkheid van de makelaar wordt niet weerhouden wanneer een
voertuig wordt ‘vergeten’ te verzekeren.”
Communicatie
“2 maand voor de vervaldag ontvangt u een bericht met een vraag tot
regularisatie van de vloot.”

* Meer dan 10 personen (zaakvoerder inbegrepen): contacteer de maatschappij
Stagiaires zijn gratis verzekerd
De tweede exploitatiezetel wordt gedekt zonder bijkomende premie op
voorwaarde dat deze is opgenomen in de huidige bijzondere voorwaarden.
Vanaf meer dan 2 exploitatiezetels € 107,12 ATI (Full, Flex, Fix) per
bijkomende exploitatiezetel
De waarborgen verzekerd in de uitbreiding 'innovatie- en reputatie' van de
polis professionele rechtsbijstand LAR BUSINESS FREE, zijn verworven
vanaf het onderschrijven van een professionele rechtsbijstand LAR
BUSINESS FREE - formule FULL en dit zonder bijkomende premie.
De toekomstige exploitatiezetel die een verzekerde exploitatiezetel vervangt,
wordt automatisch gedekt zonder bijkomende premie. De verzekerde verbindt
zich ertoe de Maatschappij op de hoogte te brengen zodra de wijziging van
kracht is en haar het nieuwe adres van de nieuwe exploitatiezetel mee te
delen.
Alle tarieven zijn ATI.
Niet contractueel document. Enkel de bijzondere en algemene
voorwaarden van het contract zijn van toepassing.

