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Verzekering Familiale bescherming

Disclaimer: Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. Raadpleeg voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de
verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering is een verzekering waarin meerdere waarborgen inbegrepen zijn. Enerzijds verzekeren wij uw burgerlijke aansprakelijkheid
tegenover derden in uw privéleven. Anderzijds kunt u zich ook beschermen wanneer u zelf in uw privéleven schade lijdt of juridische bijstand nodig
hebt.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

In de polis verzekeren wij twee waarborgen:

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

O

Schade die een verzekerde persoonlijk, buiten elk contract
om toebrengt aan derden en waarvoor hij verantwoordelijk is.
Alsook schade onder meer door:

O

P bepaalde dieren waarvan een verzekerde eigenaar is of
waarvoor hij moet instaan
P bepaalde gebouwen waarvan u eigenaar of huurder bent
P bouw- of verbouwingswerken aan uw hoofdverblijfplaats of
tweede verblijfplaats
P verplaatsings- en vervoersmiddelen
P brand- en rookschade aan tijdelijke verblijven
P schade aan goederen die u hebt geleend van een derde tot
2.500 euro
P schade aan geleende of gehuurde paarden en hun tuig
P de kosten voor opsporing van vermiste inwonende
kinderen tot 30.000 euro
P wettelijk voorgeschreven reddingskosten en interesten

Rechtsbijstand
P
P
P
P
P
P

burgerlijk verhaal
insolventie van de aansprakelijke
strafrechtelijke verdediging
voorschot vrijstelling/schadevergoeding aansprakelijke
sportbeoefening
borgstelling

Voor de waarborgen gelden waarborggrenzen die in de
algemene en/of bijzondere voorwaarden terug te vinden zijn.

O

schade waarvoor een verzekerde contractueel
aansprakelijk is
persoonlijke aansprakelijkheid vanaf 16 jaar voor opzettelijk
veroorzaakte schadegevallen
aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk
verplichte verzekering

Rechtsbijstand
O
O
O

schade van contractuele aard
schade door deelname aan vechtpartijen
kosten of erelonen gemaakt door de verzekerde zonder
akkoord van de verzekeraar

Zijn er beperkingen in dekking?
!
!
!

!

Als u uw verplichtingen tijdens de overeenkomst niet nakomt, kunnen wij onze prestaties verminderen.
Algemene vrijstelling waarborg burgerlijke aansprakelijkheid
van 237,00 euro (geïndexeerd).
Verzekerde bedragen waarborg burgerlijke aansprakelijkheid:
• Lichamelijke schade tot 23.700.00,00 euro
(geïndexeerd).
• Stoffelijke schade tot 3.555.000,00 euro
(geïndexeerd).
Maximale tussenkomst rechtsbijstand: 40.000 euro.

Waar ben ik verzekerd?
P De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is wereldwijd van toepassing.
P De rechtsbijstandwaarborg strekt zich uit tot alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het
Europese gedeelte van Turkije. Voor de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee is de rechtsbijstand
verworven, maar is onze tussenkomst beperkt tot 6.200 euro per schadegeval.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

U moet uw verzekeraar eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van
de overeenkomst.
Indien er zich wijzigingen voordoen die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van het risico tijdens de looptijd van de
overeenkomst, moet u dat melden aan de verzekeraar.
U moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder
moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hieraan bijkomende kosten verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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