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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen 
betreffende deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de 
informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie omtrent de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze 
verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering is bestemd voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen bij schade aan derden 

veroorzaakt in het kader van uw privéleven. Aanvullend kan zij ook de burgerlijke aansprakelijkheid eigenaar van paardachtigen dekken. 

De verzekering omvat tevens een waarborg Rechtsbijstand. 

   Wat is verzekerd? 
 

 

BASISWAARBORGEN: 
 
 Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven: 
- Lichamelijke schade: € 26 030 536 volgens prijsindex 08/18 (basis 
1981=100) van 251,26 
- Materiële schade en daarop volgende immateriële schade: € 3 128 
187 volgens prijsindex 08/18 (basis 1981=100) van 251,26 
- Vrijwillige bijstand van derden: € 26 131 volgens prijsindex 08/18 
(basis 1981=100) van 251,26 
 
 Rechtsbijstand privéleven: 
Kosten ten laste genomen ten belope van € 26 131 volgens prijsindex 
08/18 (basis 1981=100) van 251,26 
- Strafrechtelijke verdediging 
- Administratieve en juridische bijstand voor de uitoefening van het 

verhaal tegen een derde, ook ingevolge burenhinder 
- Insolvabiliteit van derden 

 
 
 

OPTIONELE WAARBORGEN: 
 

Burgerlijke aansprakelijkheid Eigenaar van paardachtigen: € 26 
030 536 volgens prijsindex 08/18 (basis 1981=100) van 251,26 voor 
lichamelijke schade en € 3 128 187 volgens prijsindex 08/18 (basis 
1981=100) van 251,26 voor materiële schade en daaropvolgende 
immateriële schade  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Wat is niet verzekerd? 
 
 De burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke 

verplichtte verzekering 
 De contractuele burgerlijke aansprakelijkheid 
 De professionele burgerlijke aansprakelijkheid  
 De goederen van de verzekerde 
 

 
 

  

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

VOORNAAMSTE UITSLUITINGEN: 

 
! De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de 

leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die veroorzaakt is door een grove 
fout (dronkenschap of soortgelijke staat) 

! De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de 
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die opzettelijk veroorzaakt is 

! Opzettelijke schade 
! Schade veroorzaakt oorlog in het buitenland of burgeroorlog, terrorisme 

of sabotage, of feiten van dezelfde aard 
! Schade veroorzaakt door de verandering van de atoomstructuur van de 

materie en de fenomenen van radioactiviteit 
! Schade veroorzaakt door asbest 
! Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, 

schimmels, parasieten, micro-organismen 
! Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak 
! Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door 

een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling 
! Schade veroorzaakt door de beoefening van de jacht 
 

VOORNAAMSTE BEPERKINGEN: 
 

! Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven voor de materiele schade 
! Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een 

schadegeval 
! Boetes, hun bijkomende kosten en minnelijke schikkingen in strafzaken 

worden niet ten laste genomen 
! De waarborg Rechtsbijstand komt u slechts toe indien u aan de vereiste 

voorwaarden voldoet om te kunnen genieten van de waarborg 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven indien u schade mocht 
veroorzaken aan een derde 
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De waarborgen aangeduid met een  zijn systematisch in het 

contract voorzien 
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   Waar ben ik gedekt? 
 
 Voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven: in de hele wereld 
 Voor de waarborgen Rechtsbijstand Woning en Rechtsbijstand Privéleven: uitsluitend voor ongevallen in België 

 

  Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

Op straffe van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, afwezigheid van dekking of vermindering van de prestatie, moet u: 
 
• Bij het sluiten van de overeenkomst 
Ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
 
• In de loop van het contract 
Elke wijziging van het verzekerde risico die een aanzienlijke impact heeft op het risico melden. 
 
• Bij een schadegeval 
- Het schadegeval aangeven binnen de 8 werkdagen; 
- Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken; 
- Alle nodige documenten en inlichtingen overmaken. 

 
 

   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 kan worden 
toegekend. 
De betalingen kunnen via domiciliëring of via overschrijving worden uitgevoerd. 
 

 

   Wanneer begint 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 automatisch 
van jaar tot jaar verlengd, tenzij opzegging van één van de partijen in de gevallen en voorwaarden voorzien in het contract. 

 
 

   Hoe zeg ik mijn contract op? 
 
U kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen: 
• Op de vervaldag: tenminste 3 maanden voor de vervaldag; 
• Op elk moment na het eerste verzekeringsjaar: tenminste 1 maand op voorhand; 
• Na een schadegeval: binnen een maand vanaf de betaling of weigering van betaling van de schadevergoeding; De opzegging wordt van kracht na 
het verstrijken van een termijn van 3 maanden. 
De opzegging gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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