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Bijzondere  voorwaarden Bamps Eurassur aanvullend van toepassing op  

Verzekering Rechtsbijstand Voertuigen- Vloten  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 is 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 Business – RB voertuig Full. 

 

Art. 5 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. 6 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 
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een ander voertuig vermeld in dit contract. Dekking van alle verzekerde aanhangwagens is eveneens verworven 

als ze niet getrokken worden door een voertuig. 

 

Art. 7 Vlootclausule 

 

Indien de 3 laatste gegevens van het certificaatnummer eindigen op VLO (vlootcontract) verbindt de 

verzekeringsnemer er zich toe alle voertuigen die bij Bamps Eurassur verzekerd zijn in Burgerlijke 

Aansprakelijkheid te laten verzekeren voor de waarborg Rechtsbijstand en dit via de bemiddeling van de 

hogervermelde verzekeringsmakelaar bij de hogervermelde verzekeraar. Alle voertuigen als dusdanig 

verzekerd in B.A. bij Bamps Eurassur, evenals alle door de verzekeringsnemer aanvullend gedeclareerde 

voertuigen, zullen automatisch gewaarborgd worden vanaf de dag dat ze in gebruik worden genomen. De 

premie, inclusief de de niet verrekende tussentijdse pro-ratapremies, zal slechts éénmaal per jaar berekend en 

afgerekend worden en dit op basis van de voertuigen verzekerd op de vervaldag van de polis. De globale 

premie of terugbetaling blijft betaalbaar op de jaarlijkse vervaldag. 

 


