FiscAssist

Fiscale rechtsbijstand
Voor wie?
Voor zelfstandigen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen
en vrije beroepen (incl. management- en patrimoniumvennootschappen).

Na het doorlopen van de wachttermijn van 4 maanden
is er dekking. Na het doorlopen van de wachttijd zijn de
inkomstenjaren voor aanvang van de polis mee gedekt.

Wat is verzekerd?

Toepassingsgebied

Terugbetaling van kosten en erelonen van een naar
vrije keuze aangestelde accountant, belastingadviseur,
bedrijfsrevisor, advocaat, gerechtsdeurwaarder of ieder

Enkel dekking voor schadegevallen die zich in België
voordoen (naar Belgisch recht en beslecht door
Belgische rechtbank).

Verzekerde prestaties
Ook de uitgaven voor de behandeling van de zaak, de
kosten van een gerechtelijke- en uitvoeringsprocedure*
zijn gedekt.
In volgende rechtsgebieden:
• inkomstenbelasting (personenbelasting,
vennootschapsbelasting…);
• btw;
• douane en accijnzen;
• regionale en lokale belastingen.

Maximale tussenkomst
per schadegeval
Voor de administratieve & gerechtelijke fase geldt
per schadegeval een eenmalige tussenkomst
van 50.000 EUR (excl. btw).

FiscAssist in combinatie met LRC
FiscAssist gekoppeld aan een polis uit het LRC gamma
(Classic, premium, All Risk) is 15% goedkoper dan de
stand alone formule. De gecombineerde formule biedt ook meer
voordelen: gratis dekking van aanhangwagens, tweewielers, enz.

Geen vrijstelling van toepassing.

Drempel van tussenkomst
Er is geen minimum geschil van toepassing.

Administratieve fase:
• vraag om inlichtingen door de belastingadministratie;
• controle door de belastingadministratie al dan
niet aangekondigd;
• administratieve bezwaarprocedure;
•
• administratieve bemiddelingsprocedure.
Gerechtelijke fase:
• advies inzake aanvatten van een gerechtelijke procedure;
• procedure in rechte.

Uitlooprisico
Bij beëindiging polis wegens stopzetting of overdracht van
de activiteiten, blijft dekking verworven tot drie jaar na
stopzetting polis voor schadegevallen die hun oorsprong
vinden tijdens de verzekerde periode.

• vooraf bestaande geschillen;
• geschillen voortvloeiend uit loutere wanbetaling
van belastingen;
• schadegevallen als rechtstreeks gevolg van
een strafrechtelijk onderzoek lastens verzekerde;
• niet of laattijdig indienen van een belastingaangifte of
niet antwoorden op vraag om inlichtingen zonder reden;
•
• ruling.

Een offerte?
Contacteer uw verzekeringsmakelaar!
Dit is een commercieel document. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de Algemene en
Speciale Voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Iedere cliënt dient deze documenten
Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de
contractuele wachttermijnen, het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (Het Legal Risk Calculator-productgamma bestaat uit alle producten voor
ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die via gebruikmaking van de LRC-tool kunnen worden verzekerd. Dit productengamma kan worden geraadpleegd
op onze website: https://www.das.be/ondernemer/onze-producten). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze
wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.
Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.
ombudsman.as. D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel - Tel. + 32 2 645 51 11. Verzekeringsonderneming
(nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.Gevolmachtigde
Onderschrijver ingeschreven bij het FSMA genaamd Assurga. Boerenkrijgsingel 44E 1.02, 3500 Hasselt. 0767.872.190

