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Rechtsbijstand 2de Rang voor Bedrijfsrevisoren

2022 – www.IBRwillemot1841.be – IBR@willemot.be

Dit document is een commercieel informatief document zonder juridisch bindende waarde. 
De algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. De opgegeven tarieven zijn indicatief & kunnen wijzigen. 



Dekking rechtsbijstand 1e rang

 Geïntegreerd in de collectieve verzekeringspolis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van het IBR 
 De premie wordt samen met de jaarpremie beroepsaansprakelijkheid verhaald
 Vrije keuze van advocaat 

4 verzekerde waarborgen & kapitalen in de Rechtsbijstand 1e Rang

 Extracontractueel burgerlijk verhaal: € 12.500 per schadegeval
 Strafrechtelijke verdediging: € 12.500 per schadegeval
 Contractuele verzekering: € 1.250 per aanleg 
 Disciplinair recht: € 12.500 per aanleg
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Rechtsbijstand 1e Rang voor Bedrijfsrevisoren
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Upgrade 1  Verhoging plafonds waarborgen Rechtsbijstand 1e Rang

Rechtsbijstand 1e Rang Rechtsbijstand 2de Rang

Waarborgen Verzekerd kapitaal Waarborgen
Verhoging plafonds 1e

Rang met volgende 
verzekerde kapitalen:

1) Strafrechtelijke verdediging € 12.500/schadegeval 1) Strafrechtelijke verdediging € 85.000

2) Extra-contractueel burgerlijk verhaal € 12.500/schadegeval 2) Extra-contractueel burgerlijk verhaal € 85.000 

3) Contractuele verzekeringen € 1.250/aanleg 3) Contractuele verzekeringen € 25.000

4) Disciplinair recht € 12.500/aanleg 4) Disciplinair recht € 55.000
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Upgrade 2 22 extra/nieuwe waarborgen via de Rechtsbijstand 2de Rang

Waarborgen Rechtsbijstand 2de Rang Verzekerd kapitaal Waarborgen Rechtsbijstand 2de Rang Verzekerd kapitaal

5) Sociaal recht € 25.000 16) Algemene contracten € 25.000

6) Burgerlijke, commerciële en sociale 
mediatie/bemiddeling ALL-IN

€ 3.500 17) Vennootschapsrecht € 25.000

7) Extra-contractuele burgerlijke 
verdediging

€ 55.000
18) Insolvabiliteit van derden (op basis 
van de waarborg burgerlijk extra-
contractueel verhaal)

€ 25.000 

8) Fiscaal recht € 25.000 19) Borgtocht € 25.000

9) Tegenexpertise na brand

< € 375.000: € 15.000

< € 625.000: € 25.000

> € 625.000: € 50.000

20) Voorschieten van fondsen-
lichamelijke schade aan een verzekerde

€ 25.000

10) Administratief recht € 25.000
21) Voorschieten van het eigen risico BA 
Privé - Leven

€ 25.000

11) Economisch recht € 25.000 22) Salduz-Wet € 25.000 

12) Grondwettelijk recht € 25.000 23) Intellectuele rechten € 25.000

13) Contractuele huur € 25.000
24) eReputatie tenlasteneming van de 
kosten voor het opkuisen en verdringen 
van informatie

€ 25.000

14) Onroerend goed € 25.000 25) Overheidsopdrachten € 25.000

15) Zakelijke recht € 25.000
26) Burgerlijke verdediging 
belangenconflict

€ 25.000

Algemene & specifieke juridische ondersteuning, + in contact brengen met specialist met juridisch advies



 Afhankelijk van het aantal bedrijfsrevisoren & zelfstandige stagiairs in hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor 
o Alle bedrijfsrevisoren & zelfstandige stagiairs van één bedrijfsrevisorenkantoor dienen te worden opgenomen als 

verzekerde 

 € 250 per bedrijfsrevisor/ zelfstandige stagiair 
o Voorwaarde preferentieel tarief: aangesloten zijn in de collectieve polis BA Beroep van het IBR
o Indien niet aangesloten: € 500 per zelfstandige bedrijfsrevisor/ zelfstandige stagiair 

 We kunnen steeds werken op maat van uw kantoren. Contacteer ons via IBR@willemot.be
 Medewerkers in loondienst zijn gratis verzekerd 
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Premies Rechtsbijstand 2de Rang 

Indicatieve premies tot 10 revisoren (inclusief taksen & lasten) 

indien ook aangesloten in Collectieve Polis BA Beroep IBR via Willemot of Marsh

Per bedrijfsrevisor Per zelfstandige stagiair Medewerkers in loondienst

€ 250 € 250 gratis



 Ingevuld & getekend toetredingsformulier te mailen naar IBR@willemot.be

Samenvattend kunnen zich twee gevallen voordoen:

1. Ofwel bent u momenteel wel al toegetreden tot de collectieve polis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: in dit geval volstaat
het om punt 5 van het toetredingsformulier in te vullen en ondertekend te mailen naar IBR@willemot.be

2. Ofwel bent u nog niet toegetreden tot de collectieve polis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid:

2.1. In het geval u enkel wenst toe te treden tot de aanvullende collectieve polis rechtsbijstand in 2de rang, dient u enkel punt 1
en 5 van het toetredingsformulier in te vullen en ondertekend te mailen naar IBR@willemot.be

2.2 In het geval u wenst toe te treden tot zowel de collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheidspolis & de
rechtsbijstandspolis 2de rang dient u een volledig ingevuld en getekend formulier te mailen naar IBR@willemot.be

De Algemene Voorwaarden, IPID & MIFID fiche zijn te vinden op onze website: www.IBRwillemot1841.be
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Toetreding tot de Rechtsbijstand 2de Rang



 Sterke verzekeraar, AXA is wereldleider in financiële bescherming
 Upgrade 1  Hogere plafonds voor de 4 basiswaarborgen van de Rechtsbijstand 1e Rang 
 Upgrade 2  22 extra/nieuwe waarborgen via de Rechtsbijstand 2de Rang

 Ervaren en gespecialiseerd schaderegelaar in België met kennis van de complexe Belgische wetgeving & gespecialiseerde & 
ervaren dossierbeheerders/juristen/advocaten beschikbaar in de 3 landstalen: Nederlands, Frans, Duits

 Continuïteit van het dossier is gewaarborgd, indien een dossier in 1e rang wordt geopend, kan men eenvoudig overschakelen 
op de kapitalen van de 2de rang en de dossierbeheerder/advocaat kan aanblijven & verder werken 

 Vrije keuze van advocaat, enkel melden aan Willemot/Marsh ter opening dossier & aanstelling gekozen & advocaat via 
IBR@willemot.be

 Extra’s: De Legal Services

 Call a Legal Expert  Snelle en voordelige bijstand door een juridische expert.
 My Legal Documents  Stel in een paar muisklikken je gepersonaliseerde juridische documenten op.
 My Money Back  Via externe partner: Unpaid, recuperatie onbetwiste en onbetaalde B2B-facturen.
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Verzekeraar The Legal Village (AXA)


