SYNDICAT DE LA POLICE BELGE
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE
GEWERKSCHAFT DER BELGISCHEN POLIZEI

1070 Anderlecht, 28 december 2015

RECHTSBIJSTAND SYPOL.BE:
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!
Van elke verzekering hoop je ze nooit nodig te hebben, zo ook met onze verzekering 'rechtsbijstand'.
Maar soms gebeurt het, sneller en onverwachter dan je zelf voor mogelijk had gehouden en ben je
geconfronteerd met een tuchtrechtelijke, medische (arbeidsongeval) of gerechtelijke procedure.
Onze rechtsbijstandsverzekeraar zal je verdedigen of vertegenwoordigen als eiser of als verweerder
in elke minnelijke onderhandeling of burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve of andere
procedure of ter gelegenheid van een klacht.
Alle schadegevallen met betrekking tot het beroepsleven zijn gedekt voor zover zij voortvloeien uit:
•

de wet op de arbeidsovereenkomst of het statuut;

•

de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of de arbeidsweg-ongevallen, ook deze
betreffende de sociale zekerheid;

•

het strafrecht, met uitzondering van het fiscaal strafrecht;

•

het disciplinair recht;

•

de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid.

Evenwel zijn er ook uitzonderingen.
Zijn uitgesloten:
1.

de schadegevallen met betrekking tot het gebruik door de verzekerde in hoedanigheid van eigenaar, houder,

2.

bestuurder of passagier van alle motorrijtuigen te land;

3.

de schadegevallen voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde aan feiten van staking, oproer, lock-out, of

4.

feiten bestaande uit burgerlijke of politieke onrust;

5.

de schadegevallen voortvloeiend uit oorlogsfeiten;

6.

De schadegevallen die het gevolg zijn van de door de verzekerde gewilde schade;

7. De schadegevallen ingeleid voor het Arbitragehof, de internationale of supranationale rechtbanken;
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Dat een procedure kostelijk is, hoeven we je niet te vertellen:
1. Zeer recent nog werden de rolrechten verhoogd;
2. Sinds 01.01.2014 werd ook de BTW op het ereloon van de advocaat van toepassing waardoor de
kosten plots met 21 % verhoogd werden;
3. Naast het ereloon zijn er ook nog administratiekosten die hoog kunnen oplopen.
4. In geval van verlies van een procedure is er nog de rechtsplegingsvergoeding, enz. enz.
waardoor het eindbedrag flink oploopt.
Samen met onze partner Ethias, bieden wij een tussenkomst van max. 12.500 € per schadegeval!
Bovendien heb je de vrije keuze van advocaat!
Verder is het goed om weten dat Ethias aan onze verzekerden rechtsbijstand ter beschikking stelt in
het kader van hun privé-leven en meer bepaald op vlakken zoals auto, woning, fiscaliteit van natuurlijke personen, rust- en overlevingspensioenen, consumentenrecht, gezondheid, nalatenschappen en
vrijetijdsbestedingen.
Deze rechtsbijstand bestaat uit:
• het leveren van telefonisch of rechtstreeks juridisch advies;
• hulp bij het opstellen van brieven;
• het promoten van de minnelijke regeling om het inleiden van juridische procedures te vermijden;
• het aanbieden van diensten van bemiddeling.
Deze rechtsbijstand wordt verleend met een maximum van 3 tussenkomsten per jaar met een
maximum van 1.250 euro per geval.
Trouw aan haar principes inzake neutraliteit, heeft Sypol.be geen enkele verplichting aan enige politieke partij, generale staf of directie waardoor haar bewegingsvrijheid zou beperkt worden. Dat heeft
Sypol.be trouwens al meerdere malen bewezen door procedures in te spannen voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en andere en deze integraal zelf te betalen zonder tussenkomst van
enige verzekering.
Wat onze collega's van de andere syndicaten bieden als rechtsbijstand halen we hier niet aan. U kunt
dit zelf nagaan en U zal vaststellen dat U nergens een hogere rechtsbijstand “geniet” dan bij SYPOL.BE.
Tenslotte willen wij erop wijzen dat ongeveer twee derde van Uw lidgeld rechtstreeks naar onze verzekeraar wordt overgedragen. De juiste bedragen worden tekens kenbaar gemaakt op onze jaarlijkse algemene vergadering.
Je zal merken dat Sypol.be je terechte en weloverwogen keuze is.
Van politiemensen voor politiemensen!
Verantwoordelijke Rechtsbijstand

Luc SCHOONBAERT
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