Beroepsaansprakelijkheid.
Rechtsbescherming.
Wat is het verschil?
Ontvangt u een deurwaardersexploot? Ontvangt u een brief van een advocaat? Wordt er een
klacht tegen u ingediend?
Wie zal dan de kosten betalen?
Bent u voldoende verzekerd?
Beroepsaansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Bij een schadeeis naar aanleiding van een medische fout zal de verzekeraar u verdedigen. De verzekeraar zal het beheer overnemen van
het volledige dossier.

Daarentegen, indien er een strafrechtelijke vervolging tegen u wordt
ingesteld naar aanleiding van een schade, waarvoor de burgerlijke
aansprakelijkheidsdekking wordt voorzien of indien u zelf een schadevergoeding eist van een derde omdat u zelf lichamelijke of materiële schade heeft geleden door een ongeval, dan zal de waarborg
rechtsbijstand van uw verzekering medische beroepsaansprakelijkheid tussenkomen.

Indien u veroordeeld wordt zal de verzekeraar het slachtoffer vergoeden.
Evenwel zal de verzekeraar zelf de advocaat kiezen, alle advocaatskosten betalen evenals de procedurekosten want hij heeft ‘de leiding
van het geschil’.
‘De leiding van het geschil’ houdt het volgende in :

Deze waarborg is verworven wanneer u aan de voorwaarden voldoet
om te genieten van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid.

•

De verzekeraar volgt de te bepalen strategie;

•

De verzekeraar kiest, mandateert zijn advocaten en regelt hun
honorarium;

De dekking rechtsbijstand kan als bijkomende waarborg afgesloten
worden in een verzekeringscontract (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering, autoverzekering,...) of als een aparte
verzekering bij een gespecialiseerde verzekeraar.

•

De verzekeraar beslist of er ‘in der minne’ wordt geregeld of er
een procedure voor het gerecht wordt gevoerd;

In dit geval heb je het recht op een vrije keuze van advocaat gezien
uw belangen in het gedrang komen.

•

Ingeval van een regeling in de minne bepaalt de verzekeraar de
vergoeding.

Let er wel op : de inhoud van zo een dekking kan grondig verschillen
van polis tot polis.

Dat de verzekeraar de leiding heeft is de logica zelve aangezien de
verzekeraar zijn financiële middelen gebruikt om het slachtoffer,
ingeval van veroordeling van de zorgverstrekker, te vergoeden.

De polis aangeboden door een gespecialiseerde verzekeraar is over
het algemeen veel ruimer maar ook duurder.

Bent u geïnteresseerd in dit?
Contacteer ons via telefoon 02/737 04 93
of via onze website
sur www.amma.be/fr/rcprofessionnelle
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