1.

Beroepsaansprakelijkheid Advocaat – Eerste Rang

verzekeringsnemer

OVB

verzekeraar

Amlin Europe NV

polisnummer

LXX034899

vervaldag

1 januari

limiet

1.250.000 EUR per schadegeval

vrijstellingen
per schadegeval

1. 2.500 EUR per schade per advocaat, 1.250 EUR per schade per
advocaat-stagiair
2. 300 EUR i.g.v. aanstelling door het bureau voor juridische bijstand

premie

 413 EUR per advocaat
 206,50 EUR per advocaat-stagiair
aanpasbaar in functie van tweejaarlijkse BM, inbegrepen in de
baliebijdrage

verzekerden

1. De OVB, haar raden, organen, commissies, departementen ,
voorzitter, bestuurders. De leden van de genoemde organen, raden
en commissies en de vervangers van deze personen.. Deze
opsomming is niet limitatief;
2. De Ordes van advocaten die deel uitmaken van de OVB, hun raden,
organen en commissies. De Stafhouders, de Vice-Stafhouders en de
leden van de Raden, de leden van de genoemde organen, raden en
commissies, de vervangers van deze personen. Hierin zitten o.m.
begrepen de Tuchtraden van Beroep en de leden van deze
Tuchtraden. Deze opsomming is niet limitatief;
3. alle personen die van de in 1 en 2 vermelde verzekerden opdrachten
krijgen die passen in het kader van de doelstellingen eigen aan deze
verzekerden of die voortvloeien uit hun specifieke functies, hierin
begrepen de voogdij over en de bijstand bij de liquidatie van
advocaten-kantoren;
4. alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van
de advocaten-stagiairs van de Orde van Advocaten van de Vlaamse
Balies of die opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd
de advocaten-associaties of –vennootschappen waarin de
verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor
schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze
vennootschappen of associaties begaan;
5. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld
onder 1, 2, 3 en4 en alle personen voor wie deze verzekerden
burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.

verzekerde activiteiten

Alles wat behoort tot het beroep van advocaat
Worden expliciet vermeld:
 optreden als arbiter

 gerechtsexpert om taxatie van erelonen te doen in opdracht van de
rechtbank
 advocaat-bemiddelaar
 advocaat-bemiddelaar in juridische zaken
 advocaat-schuldbemiddelaar
 advocaat-syndicus in mede-eigendom overeenkomstig het reglement
van de OVB
 lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken
 opdrachten vanwege betrokken Orde
 gerechtelijke mandaten, andere dan deze in opdracht van de rechtbank
van koophandel (bijv.: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend
voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen,
schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling)
Worden expliciet uitgesloten (niet exhaustief):
 activiteiten vreemd aan het beroep van advocaat
 mandaten in opdracht van de rechtbank van koophandel
 bestuurder of zaakvoerder
 sterkmaker
 vrijwillig vereffenaar
 uitvoerder van nalatenschappen
 opzet
 betwistingen over erelonen en kosten
 oproer, terrorisme en oorlog

2.

Beroepsaansprakelijkheid Advocaat – Tweede Rang

verzekeringsnemer

OVB

verzekeraar

AG Insurance NV

polisnummer

99.551.935

vervaldag

1 januari

limiet

2.500.000 EUR per advocaat per verzekeringsjaar, in aanvulling en na
uitputting van 1.250.000 EUR per schadegeval

vrijstelling

Geen

premie

280 EUR per advocaat of advocaat-stagiair
individueel te betalen

verzekerden

A. Voor zover aangesloten op deze polis, alle advocaten die
ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocatenstagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies of die
opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de
advocaten-associaties of –vennootschappen waarin de verzekerdenadvocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende
feiten door de verzekerden of door deze vennootschappen of
associaties begaan;
B. Alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld in
A. en alle personen voor wie deze verzekerden burgerlijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden;

verzekerde
activiteiten

Zie eerste rang

3.

Beroepsaansprakelijkheid Advocaat – Derde Rang

verzekeringsnemer

De advocaten die een polis onderschrijven

verzekeraar

HDI-Gerling Verzekeringen NV

polisnummer

60/999972163/01

vervaldag

1 januari

limiet

 Optie 1:
6.000.000 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar na eerste en
tweede rang
 Optie 2:
12.250.000 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar, na eerste en
tweede rang

vrijstelling

Geen

premie

 Optie 1:
1.156,96 EUR per advocaat
 Optie 2:
1.922,80 EUR per advocaat

verzekerden

A. voor zover aangesloten op deze polis, alle advocaten die ingeschreven
zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de
Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies of die opgenomen zijn
op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of
–vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun
beroepsactiviteit uitoefenen voor schade-verwekkende feiten door de
verzekerden of door deze vennootschappen of associaties begaan;
B. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld
onder A. en alle personen voor wie deze verzekerden burgerlijk
aansprakelijk kunnen gesteld worden.

verzekerde
activiteiten

zie eerste rang

