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Bijzondere  voorwaarden Bamps Eurassur aanvullend van toepassing op  

Verzekering Rechtsbijstand Gezin en/of voertuig(en) LAR-BAMPS EURASSUR 

 

Art. 1 Speciale tariefvermindering 

 

Onderhavig contract is onderschreven in het kader van een bijzondere conventie tussen de verzekeraar L.A.R. 

Verzekering Rechtsbijstand N.V. en de makelaar Bamps Eurassur N.V. waardoor er minder beheer- en 

distributiekosten zijn. Hierdoor geniet de verzekeringsnemer van een speciale tariefvermindering. Bij 

ondertekening van een beheermandaat ten voordele van een andere bemiddelaar zal de verzekeraar dit 

contract vernietigen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. 

 

Art. 2 Toelating tot elektronische aflevering van alle documenten. 

 

De verzekeringsnemer verklaart zich akkoord met het feit dat alle documenten met betrekking tot dit contract 

enkel elektronisch worden afgeleverd. 

 

Art. 3 DIC & DIL Rechtsbijstand Euromex (Difference In Conditions en Difference In Limits) 

 

Indien dit contract ter vervanging treedt van een contract rechtsbijstand, onderschreven via bemiddeling van 

Bamps Eurassur bij de verzekeraar Euromex, verbindt de actuele verzekeraar L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand  

N.V. zich ertoe om, voor zover de waarborgen en/of de vergoedingslimieten van het vroegere Euromex-

contract ruimer waren dan deze in dit contract, op eenvoudig verzoek van de klant steeds de ruimste waarborg 

en/of vergoedingslimiet toe te passen. 

 

Art. 4  Uitbreiding hoedanigheid verzekeringsnemer bij onderschrijving door Rechtspersoon.  

 

Indien waarborg ‘Rechtsbijstand Voertuig Full’ is vernoemd onder ‘Gewaarborgde Risico’s’: 

als het contract onderschreven werd door een rechtspersoon, dan heeft de ‘gebruikelijke bestuurder van het 

verzekerde voertuig’ de hoedanigheid van verzekeringsnemer als natuurlijk persoon en dit overeenkomstig 

artikel 1 van de bijzondere voorwaarden LAR Family – RB voertuig Full. 

 

Art. 5 Uitbreiding Waarborg Gezin Fix met ‘geschillen met verzekeraars’ en toevoeging in alle formules 

Rechtsbijstand  Gezin van ‘vergoeding van de schadebegrotingkosten’ voor  schade verzekerd in een 

brandpolis. 

 

 Indien waarborg Rechtsbijstand ‘Gezin Full’ of ‘Gezin Plus’ of ‘Gezin Flex’  of ‘Gezin Fix’ is vernoemd onder 

‘Gewaarborgde Risico’s’, verleent L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand N.V. haar tussenkomst bij: 

- de geschillen met verzekeraars, voor elke  materie en dekking die deze waarborgen; 

- het begroten van een schade verzekerd door de brandverzekeraar van de hoofdverblijfplaats. De verzekeraar 

betaalt de expertisekosten die na betwisting over de grootte van de schadevergoeding krachtens de wet ten 

laste blijven van de verzekerde, indien deze daarvoor  niet of onvoldoende kan terugvallen op de waarborg 

‘expertisekosten’ in de eigen brandpolis. 

5.1 Waarborggrens:12.500 € 

5.2 Wachttijd: 3 maanden 
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5.3 Drempel van tussenkomst: 

• De drempel van tussenkomst van de Maatschappijbedraagt 350 € per schadegeval 

• Evenwel, in geval van beroep voor het Hof van Cassatie of haar equivalent in het buitenland, bedraagt 

de drempel van tussenkomst van de Maatschappij 1.250 € per schadegeval. 

 

Art. 6 Formule Rechtsbijstand Gezin Plus = Formule Full exclusief Arbeids- en Sociaal Recht. 

 

Indien de waarborg ‘Rechtsbijstand Gezin Plus’ is vernoemd onder ‘gewaarborgde Risico’s’ geniet de 

verzekerde van een speciale  tariefvermindering t.o.v. de waarborg  Gezin Full wegens de NIET-toepassing van 

de waarborgen  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht en Sociale Bijstandsrecht (zie Artikel 23 en 24 van de 

algemene voorwaarden RB niet-auto Full) 

 

Art. 7 Verzekeringsnemer handelend voor rekening van derden. 

 

Wanneer er na de verzekeringsnemer een andere naam genoteerd staat, betekent dit dat hij handelt voor 

rekening van de 2
e
 genoemde en dan heeft deze laatste de hoedanigheid van verzekeringsnemer voor de 

toepassing van de huidige  Bijzondere voorwaarden en dit in de plaats van de eerstgenoemde  

verzekeringsnemer. 

 

Art. 8 Aanhangwagens 

 

Indien een aanhangwagen met vermelding van de nummerplaat toegevoegd is aan één verzekerd trekkend 

voertuig gelden de waarborgen van dit contract voor deze aanhangwagen ook indien hij getrokken wordt door 

een ander voertuig vermeld in dit contract. Dekking van alle verzekerde aanhangwagens is eveneens verworven 

als ze niet getrokken worden door een voertuig. 

 

 

Art. 9 Voordeel combinatiepolis - uitbreiding van de dekking  

 

In de combinatiepolissen RB Voertuig, Woning en Privé Leven, geniet de verzekerde automatisch van de 

uitbreiding van de volgende dekking: 

- De tweewielers met of zonder motor, quads en trikes, die toebehoren aan de verzekerde personen, 

worden als verzekerd voertuig beschouwd; 

- De aanhangwagens/caravans, aangekoppeld aan een voertuig die toebehoren aan de verzekerde 

personen, worden als verzekerd voertuig beschouwd. 

- Motorvoertuigen voor minder validen met een maximale snelheid die lager of gelijk is aan 18 km/u 

- Maximaal 3 oldtimers (nummerplaat O), die toebehoren aan de verzekerde personen, worden als 

verzekerd voertuig beschouwd voorzover ze zijn meegedeeld aan de maatschappij bij onderchrijving 

van de polis of bij iedere aanpassing van de verzekerde vooertuigen. 

 


