LAR Rechtsbijstand

TECHNISCHE FICHE
LAR BUSINESS
PRO, RETAIL & FREE

Wij halen uw gelijk.

DOELGROEP
LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen
LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel
LAR BUSINESS Free : Zelfstandigen, Medische beroepen, Paramedische beroepen,
Juridische beroepen, Technische beroepen, Beroepen mbt Fiscaliteit & Boekhouding

PRODUCTOVERZICHT
FULL

FLEX

FIX

Rechtsbijstand uitbating

Rechtsbijstand uitbating

Rechtsbijstand uitbating

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

Contractuele geschillen

Contractuele geschillen

Specifieke
rechtsdomeinen

UITBREIDING
Innovatie/
eReputatie

6 REDENEN OM LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE
TE ONDERSCHRIJVEN
1. Extra hoge tussenkomst bij schadegevallen tot € 55.000
2. Geen discussie meer rond dekking contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid
vanaf de formule Flex: Wat ook de grond is van het geschil met een leverancier of klant, met
LAR BUSINESS wordt er opgekomen voor uw rechten.
3. Extra nieuwe waarborgen ‘Grondwettelijk Recht’, Economisch Recht en ‘Vennootschapsrecht’
4. Mediatie All In: Deskundige mediatie bespaart behalve tijd ook geld.
Daarom is Mediatie inbegrepen in LAR BUSINESS.
5. Bescherming van de reputatie, zelfs online: LAR zorgt ervoor dat online reputatieschade
wordt gestopt of zelfs wordt verwijderd in bepaalde gevallen.
6. Juridische steun via telefoon en e-mail: Voorkomen is beter dan procederen of mediëren.
Daarom staan onze specialisten altijd klaar voor advies via telefoon of mail.

LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE

1. Verkeer
FULL

FLEX

FIX

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN
Extracontractueel burgerlijk verhaal

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Strafrechtelijke verdediging

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Extracontractuele burgerlijke verdediging

€ 125.000,-

€ 10.000,-

Administratieve verdediging

€ 125.000,-

Schadegeval Contractuele Verzekeringen

€ 125.000,-

€ 10.000,-

Schadegeval Contractueel Auto

€ 125.000,-

€ 10.000,-

Schadegevallen in hoedanigheid van voetganger of fietser

€ 125.000,-

Schadegevallen in hoedanigheid van passagier
van een vervoermiddel (vliegtuig, boot, trein, autodelen …)

€ 125.000,-

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail
In contact brengen met een gespecialiseerde deskundige

MEDIATION SERVICES
Verhoging van het tussenkomstplafond bij gebruik van mediatie

+ 10%

+ 10%

€ 125,-/dag

€ 125,-/dag

SERVICES
Verplaatsings- en verblijfskosten
Borgtocht

€ 20.000,-

Insolvabiliteit

€ 20.000,-

€ 6.500,(vrijstelling
van € 125,-)

Repatriëring van het voertuig
Voorschieten van fondsen - materiële schade aan het omschreven
voertuig
Voorschieten van fondsen - door een verzekerde
opgelopen lichamelijke schade
Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven

€ 1.250,-

€ 750,-

€ 10.000,€ 10.000,€ 1.250,-

Psychologische bijstand

€ 1.250,-

Douanerechten

€ 1.250,-

Bescherming van persoonsgegevens

€ 20.000,-

LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE

2. Bescherming van de professionele activiteit
FULL

FLEX

FIX

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 55.000,-

€ 20.000,Afh. van
gewaarborgd
kapitaal in
brand *

€ 20.000,Afh. van
gewaarborgd
kapitaal in
brand *

€ 20.000,Afh. van
gewaarborgd
kapitaal in
brand *

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN
Uitbating
• Extracontractueel burgerlijk verhaal
• Strafrechtelijke verdediging
• Extra-contractuele burgerlijke verdediging in geval van
belangenconflict met de BA-verzekeraar
Verzekeringen
• Contractueel verzekeringen
• Tegenexpertise na brand
Administratieve en disciplinaire waarborgen
• Sociaal recht

€ 15.000,-

• Fiscaal recht

€ 15.000,-

• Disciplinair recht

€ 55.000,-

• Administratief recht

€ 15.000,-

• Grondwettelijk recht

€ 10.000,-

• Economisch Recht
Onroerend
• Contractueel huur

€ 15.000,-

• Onroerend goed

€ 15.000,-

• Zakelijk recht

€ 15.000,-

€ 15.000,-

Algemene contracten

€ 15.000,-

Vennootschapsrecht

€ 10.000,-

€ 15.000,-

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Algemene telefonische juridische steun
Specifieke juridische ondersteuning
• In contact brengen met specialist

MEDIATION SERVICES
Burgerlijke, commerciële en sociale mediatie all-in

€ 1.750,- (max € 1.750,- (max € 1.750,- (max
€ 3.500,-/jaar) € 3.500,-/jaar) € 3.500,-/jaar)

SERVICES

Insolvabiliteit van derden
(op basis van de waarborg burgerlijk extra-contractueel verhaal)
Borgtocht
Voorschieten van fondsen - lichamelijke schade aan een verzekerde
Voorschieten van het eigen risico BA Privé-Leven
*

< € 375.000,-: € 15.000,< € 625.000,-: € 25.000,> € 625.000,-: € 50.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 20.000,€ 20.000,€ 1.250

€ 20.000,€ 20.000,€ 1.250

€ 20.000,€ 20.000,€ 1.250

LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE

3. Uitbreiding Innovatie/eReputatie
OPTIE
INNOVATIE / eREPUTATIE
Concurrentierecht en marktpraktijken en bescherming van de consument

€ 15.000,-

Intellectuele rechten

€ 15.000,-

eReputatie tenlasteneming van de kosten voor het opkuisen en verdringen van informatie

€ 6.250,-

Uitbreiding van de vertrouwelijkheidswaarborg

€ 1.750,-

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

4. Tussenkomstdrempels, vrijstellingen en wachttijden in bescherming
van de professionele activiteit en Innovatie/eReputatie
Tussenkomstdrempels

Vrijstellingen

Wachttijden

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN
Uitbating
• Extracontractueel burgerlijk verhaal
• Strafrechtelijke verdediging
• Extra-contractuele burgerlijke verdediging in geval van
belangenconflict met de BA-verzekeraar
Verzekeringen
• Contractueel verzekeringen
• Tegenexpertise na brand
Administratieve en disciplinaire waarborgen
• Sociaal recht
• Fiscaal recht
• Disciplinair recht
• Administratief recht
• Grondwettelijk recht
• Economisch Recht
Onroerend
• Contractueel huur
• Onroerend goed
• Zakelijk recht
Algemene contracten
Vennootschapsrecht

Nihil
Nihil

€ 1.000,(Verhaal Hof
van Cassatie:
€ 3.500,-)
€ 3.500,-

€ 1.000,(Verhaal Hof
van Cassatie:
€ 3.500,-)

Nihil
3 maanden
Nihil
Vrijstelling
10% met een
minimum van
€ 250,- en
een maximum
van € 400,-

6 maanden
12 maanden
3 maanden
9 maanden
9 maanden
9 maanden
6 maanden
3 maanden
3 maanden
6 maanden
9 maanden

MEDIATION SERVICES & VERTROUWELIJKHEID
Burgerlijke, commerciële en sociale mediatie all-in

€ 1.000,-

INNOVATIE / eREPUTATIE

OPTIE

Concurrentierecht en marktpraktijken en bescherming
van de consument
Intellectuele rechten
eReputatie tenlasteneming van de kosten voor het opkuisen
en verdringen van informatie
Uitbreiding van de vertrouwelijkheidswaarborg

€ 1.000,(Verhaal Hof
van Cassatie:
€ 3.500,-)

Nihil

Vrijstelling
10% met een
minimum van
€ 250,- en
een maximum
van € 400,Nihil

4 maanden

6 maanden
6 maanden
6 maanden
4 maanden

LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE

TARIEF PRO & RETAIL
Tarief ATI

Aantal personen
Full

1 tot 3
C0
C1
C2
C3
C4
C5
Full

€ 315,19
€ 657,10
€ 908,18
€ 1.196,66
€ 1.650,76

FLEX

4 tot 6

7 tot 8

€ 104,71*
€ 104,71*
€ 897,50
€ 950,92
€ 1.298,17
€ 1.463,78
€ 1.768,28
€ 1.971,29
€ 2.318,54
€ 2.564,28
Contacteer de maatschappij
INNOVATIE EN REPUTATIE

9 tot 10

Retail

Pro

€ 104,71*
€ 993,66
€ 1.543,91
€ 2.078,14
€ 2.697,84

67% van FULL premie

FIX

€ 159,20

€ 251,09

€ 283,14

€ 299,17

* Premie per werknemer van de onderneming
Opgelet: indien kapitaal BRAND > € 1.250.000 abex 730 - contacteer de maatschappij
De tweede exploitatiezetel wordt gedekt zonder bijkomende premie op voorwaarde dat deze is opgenomen in de huidige bijzondere voorwaarden. Vanaf
meer dan 2 exploitatiezetels € 128,21 ATI (Full, Flex, Fix) per bijkomende exploitatiezetel
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.

Tarief ATI

Tarief geldig voor 1 beoefenaar van een vrij beroep
Aantal andere medewerkers in het kantoor/per uitbatingszetel*
Full
C1
C2
C3
C4
C5
C6

1 tot 3

4 tot 6

7 tot 8

9 tot 10

€ 664,00
€ 924,51
€ 1.219,37
€ 1.678,30
€ 342,12
€ 373,11

€ 907,87
€ 1.323,57
€ 1.804,67
€ 2.360,04

€ 971,06
€ 1.489,85
€ 2.005,31
€ 2.612,78

€ 1.013,19
€ 1.571,88
€ 2.118,37
€ 2.748,01

Contacteer de maatschappij
INNOVATIE EN REPUTATIE GEDEKT IN FULL

FLEX

67% van FULL premie

FIX

€ 159,20

€ 251,09
BEHALVE C5 EN C6

€ 283,14

€ 299,17

* 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 € 104,51ATI (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.
Niet contractueel document. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing.

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

4500290- 11.2018

TARIEF FREE

V.U.: LAR, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV Troonplein 1 - B-1000 Brussel • België © 2018

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.

