
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Basiswaarborg 
Schade toegebracht aan een derde door de fout van een 
verzekerde:

 ✓naar aanleiding van vrijetijdsbesteding of een verplaatsing,
 ✓bij sportactiviteiten of als animator van een jeugdbeweging,
 ✓door gebruik van een drone max 1kg, of modelluchtvaartuigen, 
 ✓door het gebruik van nieuwe voortbewegings toestellen: 
– elektrische fiets met trapondersteuning,
– segway, hoverboard, monowheel of elektrische fiets met 

autonome motor tot 25 km/u,
– door een elektrische rolstoel voor mindervaliden (tot 18km/u).

 ✓wanneer uw kind een motorvoertuig bestuurt zonder daarvoor 
de vereiste leeftijd te hebben, buiten uw medeweten of het 
medeweten van een andere volwassene (ouder, voogd, 
bestuurder), 
 ✓door de zware fout (dronkenschap of een gelijkaardige 
toestand, weddenschap, uitdaging of rel) van een verzekerde 
jonger dan 18 of de opzettelijke daad van de verzekerde van 
minder dan 16 jaar,
 ✓  door een gezinshelp(st)er, uw huispersoneel: babysitter, hulp 
voor senioren, minder mobiele personen,
 ✓door uw huisdieren,
 ✓door uw gebouwen die u gebruikt als hoofdverblijf of tweede 
verblijf of door hun inhoud, zelfs in opbouw, wederopbouw of 
verbouwing, 

1. Schade opgelopen door uzelf en de andere verzekerden, uw 
dieren en uw goederen

2. Belangrijkste uitsluitingen van de basiswaarborg
 ✗ Zware fout (dronkenschap of gelijkaardige toestand, 
weddenschap, uitdaging of rel) van een verzekerde van 18 jaar 
en ouder

 ✗ Opzetttelijke fout van een verzekerde van 16 jaar en ouder
 ✗ Schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid die 
onderworpen is aan een verplichte verzekering (meer bepaald 
motorvoertuigen, met uitzondering van de verzekerde nieuwe 
verplaatsingstoestellen)

 ✗ Schade veroorzaakt door elektrische fietsen met een 
autonome motor waarvan de maximumsnelheid meer dan 25 
km/u is

 ✗ Schade aan toevertrouwde goederen: er is geen dekking voor 
de gebouwen, boten, jetski's, luchtvaartuigen, 
motorvoertuigen (meer dan 18km/u), dieren behalve 
paarden, waardevolle voorwerpen, diefstal, verdwijning of 
onverklaarbaar verlies

 ✗ Schade toegebracht aan derden door rijpaarden waarvan een 
verzekerde eigenaar is (optionele waarborg)

 ✗ Stoffelijke schade veroorzaakt door brand ontploffing of rook, 
als het schadegeval ontstaan is in uw gebouw

 ✗ Burenhinder die niet voortvloeit uit een ongeval (plotselinge, 
onvrijwillige en onvoorzienbare gebeurtenis)
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Welk soort verzekering is dit? 
Het is een verzekering die de schade vergoedt die u en ook alle personen die bij u wonen – zelfs als zij ergens anders verblijven – in uw 
privéleven toebrengt aan derden, met uitzondering van contractuele verplichtingen.
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Wat is niet verzekerd? (vervolg)

 ✓ ten gevolge van burenhinder (aansprakelijkheid zonder fout) 
maar alleen als de schade het gevolg is van een ongeval,
 ✓uw huuraansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt in een 
hotelkamer of een vakantie woning.

2. Schade aan toevertrouwde goederen tot 2.500 euro 
 ✓Voor goederen van derden die u leent, bewaart, huurt of die u 
werden toevertrouwd 
 ✓ In het raam van uw privéleven

3. Bike Assistance, 24/7 op +32 (0)2 773 61 77 
 ✓Aangepaste bijstand voor mountainbikes, fietsen en elektrische 
fietsen van het ganse gezin
 ✓ Interventie in gans België
 ✓Bij een technisch probleem, een ongeval of diefstal
 ✓Herstelling ter plaatse of repatriëring

4. Bijkomende waarborg: Rechtsbijstand privéleven 
 ✓Dekking van alle ondernomen stappen en onderzoeken, de 
erelonen van advocaten en deurwaarders in het raam van:
– uw strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van een 

schadegeval dat onder de dekking van de waarborg BA valt,
– burgerlijk verhaal tegen een derde die u, door zijn fout, 

schade toebrengt in het kader van uw privéleven, met 
uitzondering van alle contractuele aansprakelijkheid.

5. Verzekerde bedragen 
 ✓Voor de basiswaarborg
– Lichamelijke letsels: 25.725.000 €1 per schadegeval 
– Stoffelijke schade: 5.145.000 €1 per schadegeval, vrijstelling: 

255,07 €1 
– Voor de verzekerde nieuwe verplaatsings toestellen, 

vergoeden wij in overeenstemming met de algemene 
voorwaarden Family Plan of in overeenstemming met de 
wet op de verplichte verzekering BA Auto, indien deze van 
toepassing is. Voor deze toestellen hebt u dus geen extra 
verzekering BA Auto nodig

 ✓Voor de waarborg Rechtsbijstand 
– Tussenkomst beperkt: tot 15.000 € per schadegeval 

ongeacht het aantal betrokken verzekerden

3. Belangrijkste uitsluitingen van de waarborg Rechtsbijstand
 ✗ Boeten, opdeciemen en transacties met het Openbaar 
Ministerie

 ✗ Schade aan andere gebouwen dan het hoofdverblijf, tweede 
verblijf of vakantieverblijf

4. Belangrijkste uitsluitingen van de waarborg Fietsbijstand
 ✗ Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, 
dronkenschap of alcoholisme

 ✗ Zelfmoordpoging en zelfmoord

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

1. Essentiële beperkingen op de basiswaarborg
 ! De dekking 'Schade aan toevertrouwde goederen' komt tussen 

tot beloop van 2.500 € per schadegeval, sommige goederen 
zijn uitgesloten: gebouwen, jetski's...

 ! Schade veroorzaakt door liften zonder onderhoudscontract is 
niet gedekt

 ! Bike Assistance 
– Bijstand beperkt tot twee interventies per jaar 
– Binnen een straal van 50 km uw domicilie of tijdelijke 

verblijfplaats in België (vrijstelling van 2 km)
2. Essentiële beperkingen op de optionele waarborgen

 ! Rechtsbijstand 
– Te verhalen schade die lager is dan de voorziene vrijstelling 

voor de waarborg BA, is niet gedekt 
– Cassatieberoep voor geschillen < 1.250 € is niet verzekerd
– Kosten van de opsporing van een verdwenen kind, beperkt 

tot 6.250 €
– Bij onvermogen van derden wordt voor stoffelijke schade 

een vrijstelling van 123,95 € aangerekend per schadegeval

1 De bedragen en vrijstellingen gevolgd door een 1 volgen de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 
 De basisindex is het indexcijfer 246,20 van oktober 2017, basis 1981 =100.



 Waar ben ik gedekt?

U en ook gans uw gezin zijn wereldwijd verzekerd.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw verzekeringstussenpersoon en/of uw maatschappij het mogelijk 
om vlug preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken daarvoor het 
formulier op www.allianz.be.

 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 worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


