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BA Gezin

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering.
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet
exhaustief. Gelieve 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 te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
P&V Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en, indien bijkomend gewenst, rechtsbijstand
(RB) voor de activiteiten van u en uw gezinsleden in het kader van het privéleven. De verzekering BA beschermt u tegen de geldelijke
gevolgen van uw buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden. De verzekering RB vrijwaart uw juridische
belangen als eiser. Beide verzekeringen gelden volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in het
contract.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

Betreffende de verzekerden

Voor alle waarborgen

Zijn verzekerd: uzelf, uw samenwonende partner en
uw gezinsleden die bij u inwonen, zelfs als zij tijdelijk
elders verblijven,

uw beroepsactiviteiten

Zijn ook verzekerd, wanneer zij niet bij u inwonen:
-

uw gezinsleden die tijdens de looptijd van
deze overeenkomst het gezin definitief
verlaten om te verhuizen naar een rust- of
verzorgingsinstelling,

schadegevallen als gevolg van uw grove schuld
indien u 18 jaar of ouder bent, zoals dronkenschap
of een vergelijkbare toestand door het nuttigen
van andere producten dan alcoholische dranken, en
gewelddaden jegens personen,

-

uw minderjarige kinderen en die van uw
samenwonende partner,

schadegevallen i.v.m. contracten, tenzij deze die
vermeld zijn onder “wat is verzekerd”,

-

uw meerderjarige kinderen en die van uw
samenwonende partner die fiscaal ten laste zijn
van één van u beiden,

schadegevallen i.v.m. burenhinder, tenzij deze het
rechtstreeks gevolg is van een plotse, onvrijwillige en
onvoorziene gebeurtenis,

-

uw andere gezinsleden blijven verzekerd tot
de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van de
overeenkomst en minstens gedurende zes
maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat ze
uw gezin verlaten hebben.

schadegevallen i.v.m. wilde dieren en wild,

-

uw huispersoneel en gezinshelpers wanneer zij in
uw privédienst handelen,

-

de personen die, buiten elke beroepsactiviteit,
belast zijn met de bewaking van uw kinderen of uw
huisdieren,

-

de minderjarige kinderen van een derde wanneer zij,
buiten uw beroepsactiviteit, onder uw hoede staan,

-

de studenten die, in het kader van een
uitwisselingsprogramma, tijdelijk in uw gezin
verblijven,
uw vrienden die u vrijwillig helpen bij bouwwerken
aan uw woning (hoofd- of tweede verblijf), bij uw
verhuis of bij de organisatie van uw familiefeest.

schadegevallen i.v.m. luchtvaartuigen,
schadegevallen i.v.m. zeilboten (+ 300 kg),
motorboten (+ 10 PK) en jetski’s waarvan u
eigenaar of leasingnemer bent,
schadegevallen waarop de wettelijk verplichte
automobielverzekering van toepassing is,
schadegevallen i.v.m. jachtactiviteiten die verzekerd
moeten zijn door een wettelijk verplichte
jachtverzekering,
schadegevallen i.v.m. onroerende goederen andere
dan deze die als uw hoofd- of tweede verblijfplaats
dienst doen, tenzij wat vermeld is onder “wat is
verzekerd”,
oorlog, terrorisme, radioactiviteit,
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Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerden:

-

schadegevallen met opzet indien u 16 jaar of ouder
bent,

Wat is verzekerd? (vervolg)

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

Betreffende de waarborg BA

Betreffende de waarborg BA

de financiële gevolgen van uw buitencontractuele
BA (d.w.z. uw BA die niet voortvloeit uit de
uitvoering van een contract) voor schade die
u veroorzaakt aan derden in het kader van uw
privéleven,

schade aan gebouwen die u tijdelijk huurt of
gebruikt voor vakantie of de organisatie van uw
familiefeest als die schade niet het gevolg is van
brand, vuur, rook, water of glasbraak,
schade aan roerende en onroerende goederen van
derden waarvan u houder, bewaker, huurder of die
u in leasing hebt (behoudens deze vermeld onder
“wat is verzekerd”),

de waarborg geldt onder meer voor schade aan
derden veroorzaakt door:
-

uw huisdieren en paarden (tot 10 rijpaarden
waarvan u eigenaar bent) die u onder uw
bewaking heeft,

-

uw fietsen, m.i.v. elektrische fietsen met
hulpmotor louter voor trapondersteuning,

-

uw elektrische fiets met autonome
voortbeweging, elektrische gehandicaptenwagen,
hoverboard, segway, monowheel, elektrische
step,… met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van 25 km per uur,

Betreffende de waarborg RB
kosten en erelonen verbonden aan opdrachten
gegeven vóór de aangifte van het schadegeval of
zonder overleg met ons, tenzij blijkt dat zij dringend
noodzakelijk waren,
de boetes, opdeciemen en transacties met het
Openbaar Ministerie, evenals de bedragen in
hoofdsom en de bijkomende bedragen waartoe u
zou kunnen veroordeeld worden,

-

uw hoofdverblijf in België, uw tweede verblijf in
geografisch Europa, het studentenverblijf van uw
kinderen, en uw tuinen en terreinen (als meer
dan 5HA en niet aanpalend, beperkt tot België),

schadegevallen die onder de bevoegdheid vallen van
de internationale of supranationale rechtbanken of
van het Grondwettelijk Hof,

-

uw zeilboten (tot 300 kg), motorboten
(tot 10 PK). Het gebruik van een zeil- en
motorboot of jetski waarvan u geen eigenaar
noch leasingnemer bent is evenwel verzekerd,
ongeacht het gewicht of vermogen,

uw burgerlijk verhaal om een vergoeding te
vorderen voor zuiver immateriële schade,

-

misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden,

de “insolventie van derden” indien de aansprakelijke
derde de schade met opzet veroorzaakte,
schadegevallen i.v.m. het bouwen, verbouwen,
verbeteren, renoveren, restaureren en slopen van
onroerende goederen waarbij de tussenkomst
van een architect en / of de toestemming van een
bevoegde autoriteit wettelijk vereist is.

uw drone voor recreatief gebruik (maximale
startmassa tot 1 kg), evenals modeluchtvaart.

uw contractuele BA voor schade aan:
-

goederen en dieren die u tijdelijk onder uw
bewaking heeft (geldt niet voor motorrijtuigen,
motorboten, jetski’s, luchtvaartuigen en andere
gemotoriseerde transportmiddelen, noch voor
gebouwen en hun inhoud),

Zijn er dekkingsbeperkingen?

-

het ziekenhuis of hotel waar u tijdelijk verblijft,

Betreffende de waarborg BA

-

het gebouw, de caravan of de tenten (evenals aan
hun inhoud) die u tijdelijk huurt of gebruikt voor
vakantie of de organisatie van uw familiefeest,
in zover die schade veroorzaakt wordt door
vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak.

de waarborg BA is verzekerd, per schadegeval, tot
beloop van:

Betreffende de waarborg RB
(indien vermeld in de bijzondere voorwaarden)
uw buitencontractueel verhaal tegen een
aansprakelijke derde voor de lichamelijke of
de materiële schade die u in het kader van uw
privéleven lijdt,
uw strafrechtelijke verdediging bij een
schadegeval waarvoor u beroep kan doen op de
waarborg BA van deze overeenkomst, of bij een
verkeersovertreding als voetganger, fietser of ruiter,
de “insolventie van derden”, d.w.z. de betaling van
de vergoeding die een rechtbank u heeft toegekend
maar waarbij de naar behoren geïdentificeerde
(buitencontractueel) aansprakelijke derde
onvermogend is,

-

26.500.000 €* voor lichamelijke schade,

-

7.000.000 €* voor materiële schade,

-

25.000 € voor schade aan goederen en dieren
die u tijdelijk onder uw bewaking heeft,

er is een vrijstelling van 262,50 €* per schadegeval
voor materiële schade,
*

de bedragen met * volgen de index van de
consumptieprijzen, met als basis de index van november
2018 (basis 2013 = 100). De andere bedragen zijn niet
geïndexeerd.

Wat is verzekerd? (vervolg)

Zijn er dekkingsbeperkingen? (vervolg)

Betreffende de waarborg RB (vervolg)
(indien vermeld in de bijzondere voorwaarden)

Betreffende de waarborg RB
(indien vermeld in de bijzondere voorwaarden)

uw vordering tot vergoeding van uw lichamelijke
letsels opgelopen ten gevolge van een raadpleging
of medische tussenkomst die u als patiënt heeft
genoten (geldt niet voor esthetische chirurgie),

Het maximaal verzekerde bedrag per schadegeval
bedraagt 50.000 €, ongeacht het aantal betrokken
verzekerden. Dit bedrag wordt teruggebracht tot
25.000 € voor de strafrechtelijke borgstelling en
tot 15.000 € voor de contractuele geschillen met
de verzekeraar “burgerlijke aansprakelijkheid”, de
insolventie van derden en de voorschotten,

onze bijstand wanneer zich een contractueel geschil
voordoet over de interpretatie of de toepassing van
de algemene voorwaarden van de waarborg BA van
deze overeenkomst,

Er wordt niet overgegaan tot een gerechtelijke
procedure indien de inzet van het geschil kleiner
is dan 500 € (en kleiner dan 2.500 € voor
geschillen voor het Hof van Cassatie en voor
het burgerlijk verhaal bij een arbeidsongeval als
dit soort schade niet vergoedbaar is door de
arbeidsongevallenwetgeving).

onze administratieve bijstand bij de Commissie
voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden, indien u ten gevolge van die
gewelddaden, geniet van de waarborg burgerlijk
verhaal vab deze overeenkomst.

Waar ben ik gedekt ?
In zover u uw hoofdverblijf heeft in België, bent u verzekerd in de hele wereld. Schadegevallen i.v.m. uw tweede verblijfplaats
zijn evenwel beperkt tot geografisch Europa.
Uw terreinen die groter zijn dan 5 HA en die niet grenzen aan een verzekerd gebouw zijn verzekerd in zover ze zich in België
bevinden.
Indien u verhuist naar het buitenland, blijft de waarborg nog verworven gedurende 60 dagen.
Voor de waarborg rechtsbijstand is uw verhaal aangaande de medische burgerlijke aansprakelijkheid beperkt tot geografisch
Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de
overeenkomst.
• Indien er zich tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen voordoen die de risico’s aanzienlijk en duurzaam verzwaren,
moet u ons dat melden.
• U dient de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• Zo dit toch gebeurt, dient u alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.
• U dient het schadegeval zo snel mogelijk bij ons aan te geven, en ons alle nuttige informatie en documenten te verschaffen om
het schadegeval te regelen.
• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkeid te erkennen.

Wanneer en hoe betaal ik?
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 hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt stilzwijgend
verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste 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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