B.A. Privé Leven

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AMMA Verzekeringen NBB 0126							
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. Het
geeft een samenvatting weer van de Algemene en de Bijzondere voorwaarden. Dit document is niet bindend. Bij twijfel zal steeds verwezen
worden naar de Algemene en Bijzondere voorwaarden van de polis.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering waarborgt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer en zijn gezin kan ten laste gelegd
worden voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privé-leven.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?
Schade voortvloeiend uit:

A. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
de buitencontractuele BA die de verzekerden ten laste kan
gelegd worden op basis van de artikelen 1382 tot 1386 bis
van het Burgerlijk Wetboek (BW) voor schade veroorzaakt
aan derden in het kader van het privé leven;
• eveneens de BA die de verzekerden in geval van
burenhinder kan ten laste gelegd worden in het kader
van het privéleven, op basis van artikel 544 BW.
•

Tevens verzekerd: schadegevallen veroorzaakt door:
Kinderen (niet verzekerd : professioneel toezicht)
Huisdieren (incl. paarden) van verzekerden of onder
hun bewaking
3. Verplaatsingen
4. Vaartuigen (beperkt tot max 300 kg en max 10 PK DIN)
5. Luchtvaartuigen (beperkt tot parapente, valscherm en
deltavlieger)
6. Motorvoertuigen (max 25 km/u), tuinwerktuigen
7. Tijdelijke verblijven
8. Gebouwen en hun inhoud, studentenverblijf, grafzerken
9. Vakantie, vrije tijd, sport
10. Toevertrouwde goederen (max 2.500 EUR)
1.
2.

Gratis uitbreiding:
Waarborg BOB : schade aan het motorvoertuig van een derde
veroorzaakt naar aanleiding van het besturen ervan.

•
•
•

•
•
•
•

B. Rechtsbijstand (optionele waarborg met bijpremie):
•

Strafrechtelijke verdediging;

•

Burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke derden;

•

Onvermogen van verantwoordelijke derden;

•

Strafrechtelijke borgstelling;

•

Gratieverzoek.
C. Extra inbegrepen waarborgen:

•
•

Vrijwillige hulpverlening door derden;
Opsporingskosten verdwenen kinderen.

De BA die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde
verzekering (bv.motorvoertuigen);
Met motor uitgeruste luchtvaartuigen;
Beoefening van de jacht alsook de wildschade;
De persoonlijke BA van de verzekerde die de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt en die het gevolg is van één van de volgende
zware fouten :
Staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand;
Gewelddaden begaan op personen;
Deelname door de verzekerde aan een vechtpartij,
ordeverstoring, weddenschap of uitdaging.
Opzet in hoofde van de verzekerde van 16 jaar of ouder;
Vuur, brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of brand,
ontstaan in de overgeslagen van het gebouw waarvan de
verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is;
Oorlog, sabotage, terrorisme, staking, oproer, collectieve
gewelddagen, radioactiviteit, ioniserende stralingen of
wijziging atoomkern.
Rechtsbijstand:
Schade gelinkt aan contractuele verplichtingen;
Vergoedingen waartoe verzekerde veroordeeld werd;
Schade beneden de drempelbedragen;
Schade die verband houdt met investeringen;

Zijn er dekkingsbeperkingen?

•
•
•

Lichamelijke schade : 26.240.079,80 EUR* per schadegeval
Stoffelijke schade : 5.248.135,47 EUR* per schadegeval
Vrijstelling : 262,33 EUR* per schadegeval

*De verzekerde kapitalen zijn gekoppeld aan de
consumptieprijsindex. De bovenvermelde kapitalen zijn volgens
index : 133,46 - 01/12/2019 / basis 100 - 2004.
Verzekerde kapitalen rechtsbijstand : zie algemene
voorwaarden.
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Waar ben ik verzekerd?
•

De verzekering is geldig in de gehele wereld, op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in België
heeft.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die ik redelijkerwijs moet
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door AMMA;

•

in de loop van de overeenkomst: de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die
van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
te bewerkstelligen;

•

bij schadegeval: aan AMMA alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden om de omstandigheden
en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; ook alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de
schade te voorkomen en te beperken.

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 looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Standaard duurt de overeenkomst een jaar en wordt ze stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de laatste vervaldag van het contract.
Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief ter post afgegeven, per deurwaardersexploot of door afgifte van
de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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