Rechtsbijstandsverzekering Cambio-gebruiker
De verzekerde :

1.
2.

De natuurlijke persoon die volgens de Cambio Carsharing - voorwaarden gemachtigd is om het
Cambio-voertuig te gebruiken en te besturen;
De gratis vervoerde inzittenden van het Cambio-voertuig. Om elk belangenconflict te vermijden, zijn
deze passagiers geen verzekerden als de bestuurder van het Cambio-voertuig geheel of gedeeltelijk
aansprakelijk kan zijn bij het verkeersongeval. Dit geldt echter niet voor de passagiers die in
gezinsverband samenwonen met de gemachtigde bestuurder of gebruiker.

De erfgenamen van bovengenoemde personen zijn ook verzekerd, maar alleen als erfgenaam. Zij zijn niet
verzekerd voor hun persoonlijke schade.
Met derden bedoelen wij verder alle andere (rechts)personen, die geen verzekerde zijn.
De waarborggrens:
Het waarborggebied:
Waarborgtabel:

Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel ziet u welke de
waarborggrens is van de verschillende waarborgen.
De dekking geldt in België en in de landen die worden opgesomd op het groene verzekeringsbewijs dat
aanwezig is in Cambio-voertuig.
Deze tabel geeft een opsomming van de waarborg en de andere voordelen.

Waarborgtabel CAMBIO -gebruiker

RISICO’S
U en EUROMEX
ALGEMEEN

CAMBIO-gebruiker

WAARBORG

Grens in €

Drempel

Gebied

Definitie

2.500 / aanleg

-

Landen groene kaart

1

Betalen vrijstelling BA
Voorschieten kwijting
Insolventie
Voorschieten vergoedingen letselschade

65.000
20.000
20.000
20.000

-

Landen groene kaart
Landen groene kaart
Landen groene kaart
Landen groene kaart

2.1
2.2
2.3
2.4

Verhaal van letselschade
Verhaal van schade aan persoonlijke goederen
Strafrechtelijke verdediging

65.000
65.000
65.000

-

Landen groene kaart
Landen groene kaart
Landen groene kaart

3.1
3.2
3.3

Euromex waarborg

U en EUROMEX
1. Euromex waarborg

Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex:
-

als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil;
het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de Ombudsman van de
verzekeringen;
en u definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de
waarborggrens wordt verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding.

ALGEMEEN
2.1. Betalen vrijstelling BA
2.2. Voorschieten kwijting

2.3. Insolventie

2.4. Voorschieten vergoedingen
letselschade
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(bijkomende voordelen verworven bij een gewaarborgd schadegeval)
Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade vergoedt, betaalt Euromex de
vrijstelling die nog door deze derde verschuldigd is.
Wij schieten het bedrag voor, wanneer u ons de originele ondertekende
vergoedingskwitantie voor uw persoonlijke schade bezorgt, die uitgaat van een verzekeraar
of een schaderegelaar, gevolmachtigd door een verzekeraar.
Als een geïdentificeerde derde, die het ongeval veroorzaakte, onvermogend blijkt te zijn,
dan betalen wij u wat deze derde volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak verschuldigd
is. Deze waarborg is beperkt tot de gevallen van een extracontractuele aansprakelijkheid.
De waarborg is niet verworven wanneer de schade het gevolg is van opzettelijke delicten, of
gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens.
Wij schieten de vergoeding voor de lichamelijke schade voor, op voorwaarde dat:
de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vast staat;
er minstens 1 maand een volledige werkongeschiktheid is;
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-

de ongeschiktheid wordt aanvaard door de derde of de verzekeraar van deze derde;
er een effectief loonverlies is.

Het voorschot voor lichamelijke schade bedraagt maandelijks maximaal € 1.500, en dekt het
effectief verloren netto inkomen dat niet wordt vergoed door een sociaalrechtelijke
instelling of door een verzekeraar. Bij overlijden gebeurt de betaling aan de samenwonende
partner of aan de kinderen die onderhouden werden door het slachtoffer.
De waarborg is niet van toepassing als de te betalen vergoeding het gevolg is van
opzettelijke misdrijven of gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens.
Deze voorschotten worden eerst terug gevraagd en afgehouden van de provisionele of
definitieve vergoedingen betaald door de derde, de verzekeraar van deze derde of een
andere (rechts)persoon of instantie.

CAMBIO - gebruiker
3.1. Verhaal van letselschade

3.2. Verhaal van schade aan
persoonlijke goederen
3.3. Strafrechtelijke verdediging

Wij geven rechtsbijstand voor het verhaal van de letselschade door een verkeersongeval of
agressie in het verkeer. Dit geldt als u bestuurder of passagier bent van het Cambio-voertuig.
Dit geldt ook voor uw kwetsuren door een ongeval bij het in- of uitstappen, door een
ongeval bij het in- of uitladen van bagage of door een ongeval bij herstellingswerken die u
onderweg zelf uitvoert aan het Cambio-voertuig. In die situatie helpen wij u ook bij een
conflict met de arbeidsongevallenverzekeraar.
Wij geven rechtsbijstand voor het verhaal van de schade aan uw persoonlijke goederen en
aan de bagage aanwezig in het Cambio-voertuig. Het verhaal is tevens gewaarborgd in het
geval van een diefstal.
Wij geven rechtsbijstand wanneer u als bestuurder of passagier van het Cambio-voertuig, na
een verkeersongeval waarbij schade aan derden werd toegebracht, als dader of verdachte
gedaagd wordt voor een Belgische politierechtbank of voor een buitenlandse
strafrechtbank. De waarborg geldt tevens voor de beroepsprocedure tegen de eerste
uitspraak.
Wij geven tevens rechtsbijstand wanneer u louter wordt vervolgd voor het niet respecteren
van een rood verkeerslicht.
Voor alle andere inbreuken, die niet gepaard gaan met een verkeersongeval, betalen wij de
kosten en erelonen van de advocaat, wanneer u definitief wordt vrijgesproken om andere
gronden dan verjaring of procedurefout.
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de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u zou kunnen veroordeeld worden;
de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het Openbaar Ministerie;
de strafrechtelijke verdediging voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden, of een poging daartoe. Dit zijn de
misdrijven waarvoor in beginsel het Hof van Assisen bevoegd is;
de conflicten die ontstaan bij oorlog en oproer, bij politieke of burgerlijke onlusten waaraan u zelf deelnam;
het verhaal van de schade aan vervoerde goederen die u tegen betaling in opdracht van een derde vervoert;
de conflicten rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door overstromingen en de eigenschappen van kernproducten,
splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door niet-medische stralingsbelasting;
de strafrechtelijke verdediging, na een verkeersongeval waarbij schade aan derden werd toegebracht, wanneer u tevens
wordt vervolgd voor één of meerdere van de volgende inbreuken: vluchtmisdrijf, intoxicatie, dronkenschap, gebruik van
verboden stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden, rijden zonder het verplichte alcoholslot, rijden zonder het vereiste
rijbewijs, sturen gedurende een periode waarin het recht tot sturen is vervallen, en het weigeren van een ademtest of
bloedproef. Deze beperking geldt niet wanneer de verzekerde voor alle bovengenoemde inbreuken definitief wordt
vrijgesproken om andere gronden dan verjaring of procedurefout;
de conflicten met Euromex over de toepassing van deze polis, behalve als deze uitdrukkelijk vermeld zijn als verzekerd;
de kosten of erelonen door u betaald of waartoe u zich verbonden heeft voor de aangifte van het schadegeval of zonder ons
akkoord, behalve als deze betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen;
een procedure voor het Grondwettelijk Hof of een internationaal of supranationaal rechtscollege;
de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan u overgedragen door afstand van betwiste rechten of
conventionele subrogatie;
een procedure voor het Hof van Cassatie wanneer de initiële inzet minder dan € 1.250 bedraagt.
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