Willemot NV
Coupure Rechts 228
9000 Gent
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info@willemot.be
09 265 08 11

Rechtsbijstand
Dit publicitair document bevat algemene informatie. De algemene
voorwaarden vindt u op www.willemotrechtsbijstand.be
Ga langs bij uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie
over de inhoud van dit product en ontvang gratis de algemene
voorwaarden, een premieberekening en een offerte.
Het Belgisch recht is van toepassing op dit verzekeringscontract.
De looptijd van dit contract is één jaar.
Deze folder is louter informatief. Voor dit verzekeringscon-

schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombuds-

tract gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden

dienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35,

gesteld aan het verzekerd risico. Deze zijn te raadplegen

tel. 02 547 58 71 fax. 02 547 59 75 - info@ombudsman.

in de algemene voorwaarden. Deze folder kan de bepalin-

as - www.ombudsman.as. Willemot NV treedt op als ge-

gen van het verzekeringscontract niet tegenspreken, wij-

mandateerde van deze polis voor AG Insurance met zetel

zigen of aanvullen. Voor al uw vragen en problemen kan

te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 met ondernemings-

u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenper-

nummer 0404.494.849.

VU: Willemot NV - Coupure Rechts 228, 9000 Gent

Verzekeringsmakelaar FSMA 010 361 A | Ondernemingsnummer/BTW (BE0)420.942.881 - RPR Gent

Rechtsbijstand

Motorrijtuigen

Uw juridische bijstand, goed verzekerd!

soon. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de NV
Willemot

(tel 09 265 08 19 – mail: klachten@willemot.

be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening

uw verzekeringstussenpersoon

Vraag meer informatie aan
uw verzekeringstussenpersoon

Rechtsbijstand
Ga gerust de weg op met de Willemot Rechtsbijstand
Motorrijtuigen! Een ongeval kan vaak aanleiding
geven tot een geschil. Jouw rechtsbijstandverzekeraar
kan je hierbij helpen. Wat biedt jouw verzekeraar bij
een mogelijk geschil?

Kies uit twee formules

1

WILLEMOT RECHTSBIJSTAND

2

WILLEMOT RECHTSBIJSTAND+

Tussenkomst tot €37.500
Dekking van stoffelijke schade veroorzaakt
door een onvermogende derde plus max.
€10.000 bij andere schade

Tussenkomst tot €50.000
Dekking van stoffelijke schade veroorzaakt
door een onvermogende derde plus max.
€15.000 bij andere schade

TARIEVEN
WILLEMOT
RECHTSBIJSTAND

WAARBORGEN
Strafrechtelijke verdediging bij het verschijnen voor
een rechtbank
Vergoeding van uw stoffelijke en/of lichamelijke
schade bij de aansprakelijke derde
Tussenkomst bij contractuele geschillen
Administratieve verdediging
Wereldwijd
Reiskosten bij verplichte verschijning voor
een buitenlandse rechtbank
Tussenkomst voor diverse kosten zoals o.m.
onderzoekskosten, kosten van expert, advocaat…
Voorschot van de kosten
Vrije keuze van advocaat, expert en raadgevend
geneesheer

WILLEMOT

RECHTSBIJSTAND+

Personenauto

€ 51,00

€ 63,00

Aanhangwagen >
0,75T

€ 14,00

€ 17,00

Caravan

€ 13,00

€ 17,00

Lichte vracht VER
< 3,5T

€ 65,00

€ 75,00

Mobilhome

€ 65,00

€ 83,00

Aanhangwagen
lichte vracht < 3.5T

€ 17,00

€ 18,00

Oldtimer

€ 32,00

Landbouwvoertuig

€ 38,00

Zware vracht VER
> 3.5T

€ 88,00

Aanhangwagen
zware vracht > 3.5T

€ 20,00

Bromfiets

€ 30,00

€ 35,00

Moto

€ 37,00

€ 42,00

Bovenvermelde premies zijn jaarpremies incl. verzekeringstaksen

