VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Familiale

Opgelet:
Dit document biedt u een beknopt overzicht van de familiale verzekering van Corona. Het is niet toegespitst op uw specifieke
situatie. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit
verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Brengt u in uw privéleven schade toe aan anderen? Dan dekt uw familiale verzekering uw burgerlijke aansprakelijkheid.
Dat geldt ook voor uw gezinsleden.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Basiswaarborgen:

U bent verzekerd voor schade die u moet vergoeden
omdat u of iemand van uw gezin persoonlijk
(buitencontractueel) aansprakelijk is of zorgt voor
burenhinder. Die schade kan ook worden veroorzaakt
door:

U ontvangt geen vergoeding voor schade:

•
•
•
•
•
•
•

uw kinderen die in hun vrije tijd gratis of betaalde
diensten presteren;
uw kinderen die een voertuig verplaatsen,
hanteren of besturen – zonder dat ze daarvoor
oud genoeg zijn en buiten uw medeweten en dat
van de eigenaar van het voertuig;
uzelf of uw familieleden die een (elektrische) fiets
of ander niet-gemotoriseerd voertuig besturen,
hanteren of verplaatsen;
uzelf of uw familieleden die verblijven in een hotel
of ziekenhuis en daarbij de kamer of inboedel
beschadigen;
uzelf of uw familieleden die paarden lenen of
huren en daaraan voor maximaal 6.000 euro
schade veroorzaken;
uw huisdieren;
drones (voor zover deze niet vergunning
plichtig zijn).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die samenhangt met een beroepsactiviteit;
die moet worden gedekt door een verplichte
verzekering, zoals die voor uw auto;
aan een voertuig, veroorzaakt door een gezinslid
dat het bestuurt;
door het gebruik – door een gezinslid – van een
zeilboot van meer dan 300 kilo, een motorboot
van meer dan 11 pk of een luchtvaartuig;
die een gezinslid van meer dan 16 jaar toebrengt
met opzet, onder invloed van alcohol of andere
roesmiddelen, of tijdens een vechtpartij;
die onder een contractuele aansprakelijkheid valt;
die het gevolg is van een ontploffing of brand
die ontstaat in het gebouw dat u bezit, huurt of
bewoont;
die wordt veroorzaakt door andere dieren dan
huisdieren;
die ontstaat door een jachtpartij;
die het gevolg is van een terroristische daad.

Al deze uitzonderingen gelden ook voor de
optionele waarborg Rechtsbijstand.

Daarnaast bent u verzekerd voor schade waarvan de
oorzaak (bijvoorbeeld een waterlek) ligt bij een van
deze locaties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uw (toekomstige) hoofdverblijf;
uw tweede verblijf;
uw studieverblijf;
uw niet-verhuurde vakantieverblijf of stacaravan –
inclusief inboedel;
maximaal drie appartementen en drie garages, in
uw gebouw, die u door anderen laat gebruiken;
de liften in uw gebouwen;
de garages voor uw eigen gebruik;
uw tuinen en gronden aanpalend aan uw woning;
uw woning waarin u ook een zelfstandig beroep
uitoefent.

Ten slotte bent u verzekerd voor de opsporingskosten
als uw kind wordt vermist – tot 20.000 euro.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rechtsbijstand:
Neemt u deze extra waarborg? Dan neemt Corona uw
kosten ten laste:

•
•
•
•

bij strafrechtelijke verdediging tot 25.000 euro
voor het burgerrechtelijk verhaal tot 25.000 euro
wanneer de aansprakelijke derde die niet kan
betalen: tot 7.500 euro
van een strafrechtelijke borgsom: tot 12.500 euro

!

!

Vrijstelling:
Bij elk schadegeval betaalt u zelf een deel van de
kosten. Deze vrijstelling trekken we af van uw vergoeding. Het bedrag evolueert mee met de index: in april
2019 bedroeg de vrijstelling 263,53 euro.
Maximum tussenkomst in Burgerlijke
Aansprakelijkheid:
De lichamelijke en de materiële schade zijn gelimiteerd
tot respectievelijk 25.754.346 euro en 5.150.869 euro
per schadegeval. Deze bedragen evolueren mee met
de index.

Waar ben ik gedekt?
U en uw gezin zijn beschermd voor schadegevallen in
de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het
afsluiten van de overeenkomst.
Alle nodige maatregelen nemen om een
schadegeval te vermijden.
Een schadegeval aangeven binnen de in de
algemene voorwaarden bepaalde termijnen en
de schade beperken.

Wanneer en hoe betaal ik ?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst
van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar
worden betaald voor de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide
premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals
vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis door beide partijen en
de betaling van de eerste premie. De overeenkomst
wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. Na het eerste jaar kunt u uw
contract op elk moment beëindigen: drie maanden na
uw opzegging zetten we uw contract stop. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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