
 

 

 Safety World SERVICE 

 

 

 

Euromex is meer dan een aanbieder van verzekeringspolissen.  

 

In alles wat we doen, willen wij je klanten helpen en bijstaan om in onze complexe wereld te 

overleven. Wij komen op voor het recht van je klanten. 

 

 

Wij staan je klanten ook bij in ieder conflict dat niet in de waarborgen van hun polis is verzekerd. Dit 

is onze Safety World SERVICE.  

Deze Safety World SERVICE is van toepassing voor de buitengerechtelijke fase of de minnelijke 

regeling. De bijstand bestaat uit advies en diensten door interne medewerkers van Euromex. 

De Safety World SERVICE bevat echter ook betaling van: 

 de kosten voor de tussenkomst van een deurwaarder of een expert, in overleg met ons 

aangesteld als deze noodzakelijk zijn voor de minnelijke regeling; 

 de dossierkosten die de klant als eiser of aanlegger moet betalen bij een wettelijke en 

erkende procedure van bemiddeling.  

Er wordt dan maximaal 500 euro terugbetaald op voorlegging van een factuur.  

Andere kosten (met inbegrip van advocaatkosten) nemen wij in deze extra service niet ten laste. 

Heeft je klant uitsluitend een polis Verkeer dan is deze financiële tussenkomst van max. 500 euro 

beperkt tot de conflicten die te maken hebben met een deelname aan het verkeer. 

Heeft je klant uitsluitend een polis Vastgoed dan is deze financiële tussenkomst van max. 500 euro 

beperkt tot de conflicten die te maken hebben met het patrimonium.  

 

 

De Safety World SERVICE is niet van toepassing voor : 

 inclusiewaarborgen; 

 polissen die opgezegd zijn na niet-betaling; 

 de conflicten gewaarborgd door een andere rechtsbijstandsverzekeraar; 



 de conflicten in toepassing van het fiscaal recht, het vennootschapsrecht, mededingingsrecht 

of intellectueel recht; 

 de conflicten waarbij de tegenpartij van je klant bij ons is verzekerd; 

 de conflicten die moeten beslecht worden volgens regels die niet tot het Belgisch recht 

horen, tenzij ze te maken hebben met een deelname aan het verkeer; 

 de conflicten in verband met vermogensbeheer;  

 de conflicten die het gevolg zijn van opzet of daden van grove schuld in hoofde van je klant. 

 

Jij, als makelaar, bepaalt of we de Safety World SERVICE toepassen.  

Vraag het zelf bij aangifte van een schadegeval.  

Als wij bij een aangifte vaststellen dat het geschil niet verzekerd is, nemen we contact met je op om 

samen na te gaan hoe we de klant het beste kunnen helpen.  

 

Is er nog geen schade, maar heeft je klant  vragen? Vraag advies in Safety World ADVIES.  Dit is een 

eerstelijnshulp waarbij Euromex uit eigen knowhow put. Mail de vraag aan 

safetyworld@euromex.be.  

In Safety World HULPLIJN bieden wij ook gratis telefonisch juridisch advies aan. Via een 0800-

nummer kan er advies gevraagd worden aan een advocaat. Contacteer je acma of het commercieel 

secretariaat om het 0800-nummer en je activatiecode te kennen.  

 

Raadpleeg ook onze vernieuwde Safety World WEBSITE www.euromex.be.  

Daar vind je informatie over juridische kwesties die de wereld veiliger te maken.  

 informatie over al onze diensten die gekoppeld zijn aan een bepaalde polis. Eenvoudig per 

module gerangschikt en transparant zodat je weet wat je krijgt als je een polis van Euromex 

onderschrijft 

 handige en praktisch toepasbare documenten die voorkomen dat de wereld onveilig wordt   

 voorbeelden van dossiers die door ons werden behandeld. Zo krijg je een inzicht hoe in een 

concreet geval onze medewerkers een juridisch geschil hebben opgelost 

Bepaal ook mee welke thema's we behandelen, via de stembox op de homepage. 

 

Nog vragen? Contacteer een medewerker van Euromex of stuur ons een mail via 

safetyworld@euromex.be.  
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