P&V BA Gezin		

Vergelijkingstabel

Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste verschillen tussen
• enerzijds de algemene voorwaarden P&V BA Gezin (ref. 551/08-2007) / de luiken BA familiale en Rechtsbijstand van P&V Ideal Home (ref. 207/02-2007), P&V
Ideal Comfort (ref. 205/03-2006) en Actel Homeprotect (ref. 045/0019 – 01.2017),
• en anderzijds de nieuwe algemene voorwaarden P&V BA Gezin (ref VIV 551/03-2019).
Dit document is niet afgestemd op de individuele specifieke behoeften van de verzekerde 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 van de verzekeringsovereenkomst te raadplegen.

P&V Verzekering B.A. Gezin,
B.A. Gezin in Ideal Home, Ideal Comfort en
Home Protect

P&V BA Gezin
03/2019

1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Verzekerden
Minderjarige kinderen die niet
meer in het gezin inwonen

ja, zolang zij fiscaal ten laste blijven

ja, zelfs als zij niet meer fiscaal
ten laste zijn

•

fiscaal nog ten laste zijn

ja

ja

•

fiscaal niet meer ten laste

ja, gedurende 3 maanden vanaf het verlaten
van het gezin

ja, tot de e.k. jaarlijkse vervaldag
en minstens gedurende 6
maanden vanaf het verlaten van
het gezin

Andere gezinsleden die definitief
het gezin verlaten hebben

neen

ja, zij blijven verzekerd tot de
eerstkomende jaarlijkse vervaldag
en minstens gedurende een
periode van zes maanden nadat
ze het gezin verlieten.

Het gezinslid dat definitief het
gezin verlaat om naar een rustof verzorgingstehuis te gaan

neen

ja, gedurende de volledige looptijd
van de overeenkomst

Genodigden die tijdelijk en gratis
bij de verzekeringnemer logeren
in het kader van hun privéleven

neen

ja, in zover zij geen beroep
kunnen doen op een andere
verzekering

Studenten die tijdelijk in het
gezin verblijven in het kader van
een uitwisselingsprogramma

neen

ja

Vrijwillige helpers bij
bouwwerken aan het hoofdof tweede verblijf (behoudens
afbraakwerken), verhuis
of familiefeesten van de
verzekeringnemer

neen

ja
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Meerderjarige kinderen die niet
meer in het gezin inwonen en:

Derden
neen

ja, voor hun lichamelijke letsels
veroorzaakt door:
• de minderjarige kinderen
van derden die zij onder hun
bewaking hebben (buiten een
beroepsactiviteit),
• hun huispersoneel of door hun
gezinshelpers in privédienst

Lichamelijke letsels

26.303.215 €1 (index 11/2018)

26.500.000 € (index 11/2018)

Materiële schade

3.945.482 €2 (index 11/2018)

7.000.000 € (index 11/2018)

262,50 € (index 11/2018)

262,50 € (index 11/2018)

Het gebouw in opbouw-,
heropbouw- of transformatie
dat bestemd is om de
hoofdverblijfplaats te worden

neen

ja

Het tweede verblijf en het
gebouw in opbouw-, heropbouwof transformatie dat bestemd is
om het tweede verblijf te worden

neen

ja (in Europa)

Aangrenzend aan een verzekerd
gebouw

ja, zonder beperking in oppervlakte

ja, zonder beperking in
oppervlakte

Niet aangrenzend aan een
verzekerd gebouw

ja, tot max. 2 HA

ja, tot max. 5 HA wereldwijd;
indien meer dan 5 HA verzekerd
in België

Huisdieren

ja

ja

Andere dieren die geen wild noch
wilde dieren (al dan niet getemd) zijn,
zoals hertachtigen, schapen en
geiten.

neen

ja

Paarden

ja

ja, evenwel beperkt tot maximum
10 rijpaarden waarvan de
verzekerde eigenaar is

neen

ja

Kunnen gezinsleden ook
derden zijn in de zin van de
overeenkomst?

Verzekerd bedrag per schadegeval

Vrijstelling per schadegeval

B.A. Gebouw

Tuinen en terreinen

Dieren

Bijklussen
Verenigingswerk en occasionele
diensten tussen burgers (ook
bezoldigd), uitgevoerd binnen de
limieten van de bijkluswet (de wet
van 18 juli 2018 betreffende economische relance
en versterking van de sociale cohesie)

De schade aan de goederen en de dieren van derden die de verzekerde tijdelijk bewaakt
ja (tot beloop van het verzekerd bedrag voor
materiële schade)

ja, tot beloop van 25.000 €
(niet geïndexeerd)

BA bij schade aan motorrijtuigen

neen

neen
de uitsluiting geldt evenwel niet
bij schade aan motorvoertuigen
(behalve motorfietsen) met een
door de constructie bepaalde
maximum-snelheid van 25 km/
uur

Bij schade aan gebouwen
en hun inhoud

neen

neen

Is echter wel verzekerd:
• schade aan ziekenhuis (als patiënt)
of hotel (als gast),

ja

ja

•

ja

ja

schade door vuur, rook, brand,
ontploffing, water en glasbraak
aan vakantieverblijven (m.i.v.
een caravans en tenten) of aan een
feestzaal voor een familiefeest
van de verzekerde

De schade veroorzaakt door rijwielen met elektrische hulpmotor (louter voor trapondersteuning)

Met wandelassistentie

wordt niet vermeld in de overeenkomst
(maar stilzwijgend verzekerd)

ja, ongeacht de door de
constructie bepaalde
maximumsnelheid

neen

ja

De schade veroorzaakt door rijwielen met elektrische hulpmotor, met autonome voortbeweging
neen

ja, in zover hun door de
constructie bepaalde
maximumsnelheid max 25 km/
uur bedraagt

De schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
neen

ja, in zover hun door de
constructie bepaalde
maximumsnelheid max 25 km/
uur bedraagt (vb. elektrische rolwagen
voor gehandicapten, elektrische step,
segway, hoverboard, monowheel)
Motorfietsen zijn niet verzekerd.

neen

ja

neen

neen, zijn echter wel verzekerd,
jachtactiviteiten die niet onder
de wettelijke verzekeringsplicht
vallen (vb. valkenjacht, drijvers)

Joy riding
De materiële schade aan het
voertuig waarmee de verzekerde
rijdt zonder dat hij de hiertoe de
wettelijk vereiste leeftijd heeft
en zonder medeweten van zijn
ouders, van de personen die hem
onder hun hoede hebben en van
de houder van het voertuig
Jacht

Vrijwillige hulpverlening door derden
De schade geleden door derden
ingevolge vrijwillige deelname aan
de redding van de verzekerde of
aan deze van zijn goederen

12.500 € per schade (mits de waarborg
rechtsbijstand werd afgesloten)

100.000 € per schadegeval

Opsporingskosten voor verdwenen kinderen
neen

12.500 € per schadegeval

ja, vanaf 16 jaar

ja, vanaf 18 jaar
Is ook een zware fout:
gewelddaden jegens personen

Zware fout
Uitsluiting voor staat van
dronkenschap of gelijkaardige
staat die voortvloeit uit het
gebruik van andere producten
dan alcoholische dranken
2. RECHTSBIJSTAND
Het burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke derde
in gevolge een medische fout

neen

ja, behalve voor esthetische
chirurgie

op basis van de Wet van
25/02/1991 betreffende de
aansprakelijkheid voor producten
met gebreken

neen

ja

op basis van de Wet van
30/07/1979 met betrekking
tot de Preventie van Brand
en Ontploffing en betreffende
de Verplichte Verzekering
van de Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen

neen

ja

op basis van de Wet van
03/07/1967 en die van 10/04/1971
betreffende de arbeidsongevallen,

neen

ja, voor de schade die niet
vergoedbaar is volgens deze
regelgevingen

Strafrechtelijke verdediging
Bij inbreuk op het
verkeersreglement als:
•

voetganger, fietser of ruiter

ja

ja

•

als eigenaar, houder of
gebruiker van gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen
waarvan de door hun
constructie bepaalde
maximumsnelheid max 25
km/ uur bedraagt (vb. elektrische
rolwagen voor gehandicapten,
electrische step, segway,
monowheel)

neen

ja
Motorfietsen zijn niet verzekerd.

neen

ja

Contractuele geschillen
Geschillen i.v.m. de interpretatie
of de toepassing van de algemene
voorwaarden van de waarborg
burgerlijke aansprakelijkheid van
de overeenkomst

Administratieve bijstand
neen

ja, als de verzekerde een beroep
kan doen op de waarborg
burgerlijk verhaal

ja

ja,
echter niet bij een opzettelijke
daad van de aansprakelijke derde
(vb. opzettelijke gewelddaden op personen
of goederen, diefstal of poging tot diefstal,
vandalisme en andere opzettelijke feiten)

neen

250 € (niet geïndexeerd)

Als de verzekerde een beroep kan
doen op de waarborg burgerlijk
verhaal ingevolge een daad,
gepleegd in België door een
behoorlijk geïdentificeerde derde,
waarvan de aansprakelijkheid
onbetwistbaar vaststaat, wordt
bij wijze van voorschot, aan de
verzekerde die erom verzoekt,
het niet betwiste gedeelte van de
schade betaalt.

neen

ja,
echter niet bij een opzettelijke
daad van de aansprakelijke derde
(vb. opzettelijke gewelddaden op personen
of goederen, diefstal of poging tot diefstal,
vandalisme en andere opzettelijke feiten)

Vrijstelling

neen

250 € (niet geïndexeerd)

neen

ja

Administratieve bijstand
met het oog op het bekomen
van een vergoeding door de
Commissie voor financiële hulp
aan slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden
Onvermogen van derden

Vrijstelling
Voorschotten

Strafrechtelijke borgstelling
Wanneer, ingevolge een
schadegeval dat verzekerd is in
de waarborg ‘strafrechtelijke
verdediging’, in het buitenland
een strafrechtelijke borgstelling
geëist wordt door de lokale
autoriteiten, wordt het
bedrag van deze borgstelling
voorgeschoten.

Verzekerde bedragen, per schadegeval
(niet geïndexeerd)

(niet geïndexeerd)

Strafrechtelijke verdediging

12.500 €

50.000 €

Burgerlijk verhaal

12.500 €

50.000 €

Geschillen i.v.m. de toepassing
van de algemene voorwaarden
van de waarborg burgelijke
aansprakelijkheid

niet gedekt

15.000 €

Onvermogen van derden

7.500 €

15.000 €

Administratieve bijstand

niet gedekt

50.000 €

Voorschotten

niet gedekt

15.000 €

Strafrechtelijke borgstelling

niet gedekt

25.000 €

Gratieverzoek

niet gedekt

50.000 €

Tussenkomstdrempel
Algemeen

262,50 € (index 11/2018)

geen tussenkomstdrempel

Gerechtelijke procedure

500 € (niet geïndexeerd)

500 € (niet geïndexeerd)

Hof van Cassatie

2.500 € (niet geïndexeerd)

2.500 € (niet geïndexeerd)

Waar geldt de verzekering rechtsbijstand?

Het verhaal i.v.m. medische
aansprakelijkheid en geschillen
i.v.m. de tweede verblijfplaats
1
2

wereldwijd

wereldwijd

niet verzekerd

Europa

26.474.033 € (index 11/2018) in Ideal Confort
3.971.105 € (index 11/2018) in Ideal Confort
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