
 

 

Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid advocaten
 

Verzekerde advocaat: mr. Tom De Meester
 

 OVB-nummer: 3124107

Geldig tot 31/12/2020
 

 

 Verzekerd risico BA Beroep  
 

 
De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" af met als doel de advocaten

te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel

toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep. Er is geen dekking meer voor daden of

feiten die gesteld worden nadat de advocaat het tableau of de lijst van de stagiairs verlaten heeft.

 

 

 

 Verzekerden  
 

 
 -   De advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse balies

     of die opgenomen zijn op een EU-lijst.

 -   De advocaten-associaties of -vennootschappen waar de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen.

 -   De aangestelden van de verzekerden.

 -   De niet-EU advocaten ingeschreven op de B-lijst van de Balies die geen eigen verzekeringsdekking hebben en die op hun

     aanvraagformulier hebben vermeld dat zij zich wensen aan te sluiten bij deze polis.

 

 

 

 Verzekeraar  
 

 
AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899

 
 

 Verzekerde bedragen  
 

 
De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij verzekeraar biedt een waarborg van 

2.500.000 EUR per schadegeval
 

 

 

 Verzekerde activiteiten  
 

 
 -   Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat

 -   Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen

 -   Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken

 -   Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar

 -   Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB

 -   Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken

 -   Data Protection Officer in het kader van de GDPR-reglementering voor rekening van cliënten

 -   Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen,

     schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling, advocaat-schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief

     herstel, advocaat mede-insolventiefunctionaris cfr. KB 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, §1, laatste lid van het

     Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars

     van een vrij beroep

 

 

 

 Gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank (met als uitzondering de advocaat-

schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel en de advocaat mede-

insolventiefunctionaris cfr. KB 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, §1, laatste lid van het

Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch

recht op de beoefenaars van een vrij beroep) en de activiteit van vrijwillig vereffenaar zijn niet verzekerd.

 

 

 

  

 


