LAR FAMILY PRIVE LEVEN / WONING
GEDEKTE RISICO’S

WONING

PRIVE LEVEN

Extra-contractueel burgerlijk verhaal
Strafrechterlijke verdediging
Extra-contractuele burgerlijke verdediging
Toevallige burengeschillen

PRAKTISCH GEVAL

PLAFOND

DREMPEL

WACHTTIJD
/

De verzekerde wordt fysiek aangevallen door zijn buur

125.000 € (c)

350 €/0 € (a)

De verzekerde negeert de wegsignalisatie tijdens een fietstocht

125.000 € (c)

-

/

De verzekerde wordt burgerlijk aansprakelijk gesteld voor feiten van zijn kind van meer dan 16 jaar oud

125.000 € (c)

350 €/0 € (a)

/

De buurman maakt voortdurend geluiden die de verzekerde storen

20.000 €

0€

/

Verhaal op medisch en paramedisch gebied

De operatie werd niet goed uitgevoerd waardoor de verzekerde schade lijdt

50.000 € (b) /
100.000 € (a)

350 €

3 maanden

Schadegeval contractueel verzekeringen
Contracten privé-leven
Arbeidsrecht
Sociale zekerheid en sociale bijstand
Fiscaal recht
Administratief recht en schoolrecht
Personenrecht en familierecht
Geschillen betreffende echtscheiding
en bemiddeling in familiezaken
- eerste bemiddeling in familiezaken
- Echtscheiding
Erfrecht en schenkingsrecht
Mediatie ALL IN

De verzekeraar BA Privé leven weigert haar tussenkomst

20.000 €

350 €

/

Uw verzekerde bestelt een salon maar het wordt niet geleverd

20.000 €

350 €

3 maanden

Uw verzekerde betwist zijn ontslag wegens zware fout

10.000 €

350 €

12 maanden

Uw verzekerde betwist de terugbetalingen van zijn ziekenfonds

20.000 €

350 €

3 maanden

Uw klant ontvangt een fiscale rechtzetting waarmee hij het niet eens is

20.000 €

350 €

12 maanden

Uw klant betwist dat zijn kind van school wordt gestuurd

20.000 €

350 €

12 maanden

Uw klant betwist het vaderschap van het kind

20.000 €

350 €

12 maanden

-

-

/

Uw ex-partner betwist onderhoudskosten van de kinderen

13.000 €

350 €

12 maanden

De verzekerde heeft een advocaat nodig om de details van de echtscheiding te regelen

3.375 € p.p.

350 €

36 maanden

TERRITORIALITEIT

Belgisch of Europees rechtscollege
Belgisch of Europees rechtscollege
Belgisch rechtscollege
Belgisch rechtscollege

20.000 €

350 €

12 maanden

1.750 €

350 €

3 maanden

Disciplinair recht

De leraar moet voor de organiserende macht van de school verschijnen in verband met
een probleem rond discipline

20.000 €

0€

/

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal
betreffende een onroerend goed en zijn inhoud

De zoon van je buur maakt een mooie graffiti op je voorgevel

25.000 €

0€

/

EU, Zwitserland, Liechtenstein, Andorra,
San Marino, Monaco, het Verenigd
Koninkrijk of in Noorwegen

Bescherming persoonsgegevens

Uw smart tv werd gehackt en, los van het feit dat u wordt ‘geobserveerd’ door cybercriminelen,
worden er zonder uw medeweten foto’s van u en uw familie genomen

20.000 €

0€

/

de hele wereld

/

Uw klant wil een tegenexpertise als gevolg van de uitvoering van wegwerkzaamheden

20.000 €

Extra-contractueel burgerlijk verhaal
Strafrechterlijke verdediging
Extra-contractuele burgerlijke verdediging
Toevallige burengeschillen
Schadegeval contractueel verzekeringen
Schadegeval contractueel gebouw
Onteigening van verzekerd goed
Fiscaal recht
Schadegeval contractueel huur
Administratief recht
Zakelijk recht

De gemeente legt een nieuwe voetpad en beschadigt uw oprit

125.000 €

350 €

/
/

Vakantieverblijf

De verzekerde bouwt een bijgebouw zonder vergunning

125.000 €

/

De stookolietank van de verzekerde lekt en de stookolie vervuilt de tuin van de buur

125.000 €

350 €

/

De boom van de buur neemt het zonlicht weg in de tuin

20.000 €

0€

4 maanden

De brandverzekeraar weigert haar tegemoetkoming als gevolg van waterschade

20.000 €

350 €

/

Er is een nieuwe ketel geïnstalleerd en deze werkt niet

20.000 €

350 €

3 maanden

De verzekerde betwist de door het Gewest voorgestelde vergoeding in geval van onteigening

20.000 €

350 €

6 maanden

De klant is het niet eens met de verhoging van de onroerende voorheffing

20.000 €

350 €

12 maanden

Een huurder beschadigt uw woning

12.500 €

350 €

6 maanden

Geschil inzake bouwvergunning

20.000 €

350 €

12 maanden

De buur verhindert de toegang tot de erfdienstbaarheid van de verzekerde

20.000 €

350 €

6 maanden

De verzekerde wil dat een deskundige de schade aan zijn eigendom na de brand van het gehuurde
goed inschat

20.000 €

350 €

/

FULL TAX
ADVANTAGE

EU, Zwitserland, Liechtenstein, Andorra,
San Marino, Monaco, het Verenigd
Koninkrijk of in Noorwegen

De verzekerde betwist het testament van zijn vader

Bijstand expertise

FLEX

de hele wereld

Uw klant doet een beroep op een bemiddelaar om zijn burengeschil op te lossen

1.000 € (a) /
2.500 € (b)

FIX

Belgisch rechtscollege

EU, Zwitserland, Liechtenstein, Andorra,
San Marino, Monaco, het Verenigd
Koninkrijk of in Noorwegen

Bouwcontracten
Mediatie ALL IN
Schadegeval betreffende de huur van
een vakantieverblijf

De verzekerde heeft een geschil met zijn architect

6.750 €

1.000 €

36 maanden

Belgisch rechtscollege

De bouwfirma komt de afgesproken termijnen niet na

1.750 €

350 €

3 maanden

Belgisch rechtscollege

De via Airbnb gehuurde vakantie woning stemt niet overeen met wat in de advertentie
werd voorgespiegeld

10.000 €

350 €

6 maanden

Bescherming persoonsgegevens

De bewakingscamera’s in uw huis worden gehackt en er worden zonder dat u het weet foto’s
van u en uw familie genomen en op internet geplaatst (dark web)

20.000 €

0€

/

EU, Zwitserland, Liechtenstein, Andorra,
San Marino, Monaco, het Verenigd
Koninkrijk of in Noorwegen

(a) FULL - (b) FLEX / FIX - (c)20.000 € voor
schadegevallen die zich voordoen in het kader
van een beroepsactiviteit.

Niet-contractueel document. De informatie in de tabel is uitsluitend voor indicatieve doeleinden, onder alle voorbehoud. Alleen de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing. AV LAR FAMILY 10.2019
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LAR FAMILY
TARIEF*

FIX (PRIVE LEVEN & WONING): 81,31 EUR

MET 1 VOERTUIG
GOEDE BESTUURDER

158,96 €
155,07 €

MET 1 VOERTUIG
+

GOEDE BESTUURDER

200,37 €
196,48 €
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+
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MET 2 VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER

206,01 €
199,78 €

MET 2 VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER

247,42 €
241,19 €

ALLE VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER

262,50 €
262,50 €

MET 2 VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER
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GOEDE BESTUURDER

ALLE VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER

303,91 €
303,91 €

ALLE VOERTUIGEN
GOEDE BESTUURDER

560,88 €
(46,74 € per maand)
556,99 €
(46,41 € per maand)

607,93 €
(50,66 € per maand)
601,70 €
(50,14 € per maand)

664,42 €
(55,37 € per maand)
664,42 €
(55,37 € per maand)

Alle premies zijn jaarlijks en ATI

VOORDELEN :
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 + PRIVE LEVEN + WONING.
* tarief zonder repatriëring

Wij halen uw gelijk.
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 • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

4500341 - 04.2020

+

FULL TAX ADVANTAGE : 483,23 EUR
POLIS FISCAAL VOORDEEL WET 22/04/2019
40,27 EUR PER MAAND

FLEX (PRIVE LEVEN & WONING): 122,72 EUR

