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1.

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering PRIVÉ-LEVEN
(beter bekend als "De Familiale")

"Elke daad, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de
schade is ontstaan, deze te vergoeden", zegt artikel 1382 uit het Burgerlijk Wetboek.
Ook de artikels 1383 tot 1386bis spreken over aansprakelijkheden (voor zaken, dieren, gebouwen, etc.).
Iedereen weet dat er zich in ons privé-leven voortdurend situaties kunnen voordoen, vaak ten gevolge
van een lichte fout of onoplettendheid, waardoor we lichamelijke letsels of materiële schade berokkenen
aan derden.
Enkele voorbeelden :
-

bij het oversteken van de straat veroorzaakt uw kind, ingevolge een onvoorzichtigheid, een dodelijk
verkeersongeval;
u besluit het onkruid in uw tuin te verbranden en de bomen in de tuin van uw buur beginnen
spontaan mee te branden;
bij een bezoek aan vrienden berokkent u schade aan een kostbaar voorwerp;
een dakpan van uw woning komt op het hoofd van een voorbijganger terecht;
uw hond zet zijn tanden in de kippen van uw buur .... en daarna in het been van de man zelf.

Al deze voorvallen worden verzekerd door uw "B.A. Privé-Leven”.
2.

Wie is verzekerd ?

Uzelf, alsook :
-

3.
-

de met u samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner;
iedere persoon die bij u inwoont, zelfs als ze tijdelijk buiten het hoofdverblijf verblijven;
uw minderjarige kinderen, wanneer zij niet meer bij u inwonen;
uw meerderjarige kinderen, wanneer zij niet meer bij u inwonen maar wel nog fiscaal ten laste zijn.
Indien zij niet meer fiscaal ten laste zijn, geldt de dekking nog 6 maanden vanaf de datum dat ze
het gezin verlaten hebben;
de minderjarige kinderen van een derde wanneer zij, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet
bezoldigd onder de hoede van een verzekerde staan
uw huispersoneel;
personen belast met de bewaking van uw inwonende kinderen en/of van uw dieren;
uw huisdieren (paarden inbegrepen);
personen die vrijwillig helpen bij bouw- en verbouwwerken, bij verhuis van privé-inboedel of bij
familiefeesten;
personen die als gevolg van een feitelijke scheiding of echtscheiding niet meer inwonen bij de
verzekeringnemer. Deze blijven nog verzekerd gedurende 1 jaar te rekenen vanaf het ogenblik dat
zij het hoofdverblijf verlaten.
Wat is het voorwerp van de verzekering ?
de schade vergoeden die u berokkent aan derden tijdens uw privé-leven;
uw verdediging waarnemen wanneer u strafrechtelijk vervolgd wordt ingevolge een verzekerde
gebeurtenis;
minnelijk of gerechtelijk verhaal uitoefenen bij de verantwoordelijke derde om schadevergoeding te
bekomen m.b.t. een verzekerde gebeurtenis;
de door u opgelopen schade vergoeden wanneer de verantwoordelijke derde onvermogend is;
de gebeurlijke schade vergoeden opgelopen door de personen die deelnamen aan de redding van u,
de uwen en uw bezittingen.
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4.

Waar is de verzekering geldig ?

In heel de wereld.
5.

Welke vergoedingen zijn er voorzien ?

-

Lichamelijke letsels : € 22.740.353,89*

-

Materiële schade : € 4.548.174,35*
vrijstelling van € 227,34*.

-

Rechtsbijstand & verhaal : € 50.000*

-

Onvermogen van een aansprakelijke derde : € 15.000*

-

Bijstand door derden (reddingskosten) : € 50.000*

-

Opsporingskosten verdwenen kinderen : € 15.000*

-

Borgstelling en gratieverzoek : € 25.000*

* De bedragen worden geïndexeerd (index: 115,66 – januari 2011 / basis 100 – 2004).
6.

Welke schade wordt er bijkomend nog verzekerd ?

De verzekering verleent ook dekking voor schade veroorzaakt :
-

de verzekerden;

-

de verzekerden, tijdens verplaatsingen onder andere gedaan als voetganger, eigenaar, houder
of gebruiker van fietsen, rolschaatsen of rollers, gespannen voertuigen en andere rijwielen
zonder motor, alsook als passagier van om het even welk voertuig;

-

de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren tijdens hun schoolvakantie of hun
vrije tijd;

-

de verzekerden in hun hoedanigheid van vrijwilligers;

-

een opzettelijk daad door de verzekerde kinderen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben
bereikt;

-

het toevallig besturen van een voertuig waarvan de verzekerden geen eigenaars, huurders of
houders zijn;

-

het uitoefenen van activiteiten, typisch voor vakantie, vrije tijd en sport;

-

het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen of andere knutselwerktuigen, die niet
onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen;

-

gemotoriseerd speelgoed waarop de kinderen plaats kunnen nemen en voor zover hun
effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur;
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-

het gebruik, als eigenaar, houder of gebruiker, van boten en andere vaartuigen (zeilboten
max. 300kg, motorboten en jetski’s max. 10PK DIN);

-

het gebruik, als eigenaar, houder of gebruiker van een parapente, valscherm en deltavlieger;

-

de burenhinder, voor zover deze het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;

-

(huis)dieren, met inbegrip van paarden en de huisdieren die bijkomstig gebruikt worden voor
het bewaken van beroepslokalen.

-

de (delen van de) gebouwen, alsmede hun inhoud, die door de verzekerde bewoond wordt als
hoofdverblijf of als tweede verblijf (met inbegrip van wooncaravan);

-

de (delen van de) gebouwen die niet door de verzekerden bewoond worden, evenals de al
dan niet bebouwde terreinen, waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars, naakte eigenaars,
vruchtgebruikers of bewakers zijn;

-

het studentenverblijf;

-

de garages en parkeerplaatsen dienend voor persoonlijk gebruik van de verzekerde, evenals
deze die door verzekerden in huur of gebruik gegeven worden;

-

de grafzerken van de ouders van de verzekerde en zijn samenwonende partner;

-

het gebruik van personen- en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan zij
eigenaars, mede-eigenaars of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het voorwerp
uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt;

-

vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten aan gebouwen, caravans of
tenten en hun inhoud, die zij ingevolge vakanties, familiefeesten en/of reizen om privé- of
beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen;

De schade aan derden tijdens het privéleven veroorzaakt aan
-

de kamer en de inhoud ervan tijdens een verblijf in een ziekenhuis, een hotel of een
gelijkaardig logementhuis zowel om privé- als om beroepsredenen;

-

de toevertrouwde goederen binnen de grenzen van de polis.

De waarborg BOB
-

de schade aan het motorvoertuig, veroorzaakt naar aanleiding van het noodzakelijk besturen
ervan ter vervanging van de dronken eigenaar.

Talrijke andere uitbreidingen zijn in de polis opgenomen.
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7.

Goed om te weten

Uw verzekeringscontract heeft een looptijd van één jaar.
Tenzij u drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag om opzegging verzocht, wordt het jaarlijks
hernieuwd.
Voor ons een goede reden om u efficiënt van dienst te zijn en te zorgen dat uw verzekering perfect aan
al uw eisen voldoet.
Pas afgestudeerden genieten van een premiekorting van 50 % gedurende het eerste verzekeringsjaar.
Alleenstaanden en zestigplussers krijgen 15 % korting. In geval van zestigplussers dienen alle
samenwonenden deze leeftijd bereikt te hebben om van de korting te kunnen genieten.
Een vlotte regeling bij schadegeval is evident en gegarandeerd.
8.

U wenst meer info ?

Wenst u, geheel vrijblijvend, een offerte ?
Wenst u een verzekering af te sluiten ?
Contacteer nu uw raadgever bij AMMA:
 02 209 02 28
 Fax: 02 737 53 29
 consult@amma.be
9.

Waarom bij AMMA VERZEKERINGEN aansluiten ?

-

Onafhankelijke verzekeringsonderneming sinds 1944 ten dienste van medici en paramedici;

-

Meer dan 33.000 effectieve leden;

-

Producten op maat voor alle medische en paramedische beroepen in alle verzekeringstakken;

-

Uitzonderlijke premievoorwaarden;

-

Al onze polissen zijn jaarlijks opzegbaar;

-

Volledig en gepersonaliseerd dienstbetoon bij ongevallen;

-

Topverzekeraar inzake 'Gewaarborgd Inkomen';

-

Dokters, tandartsen en apothekers genieten van de unieke voordelen die hen door het 'Sociaal
Statuut' van het RIZIV worden toegekend;

-

Topverzekeraar inzake Burgerlijke Aansprakelijkheid Beroep voor medici en paramedici.
* * *

De brochure geeft een samenvatting weer van de Algemene Voorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. Bij twijfel zal steeds
verwezen worden naar de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vermeld op de polis. De Algemene Voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden
op www.amma.be/priveaansprakelijkheid.
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