BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
PRIVÉ LEVEN
Informatiefiche
Onder privé-leven worden verstaan al de feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit.

1. Wie is verzekerd
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Uzelf en de met u samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner
Alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen, zelfs als ze tijdelijk buiten het hoofdverblijf verblijven
De minderjarige kinderen, wanneer zij niet meer bij de verzekeringnemer inwonen
De meerderjarige kinderen, wanneer zij niet meer bij de verzekeringsnemer inwonen maar wel nog fiscaal ten laste zijn van één van
de partners. 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
De studenten die, in het kader van een uitwisselingsprogramma, tijdelijk in het gezin van de verzekeringnemer verblijven
Uw huispersoneel, de gezinshelp(st)ers en de 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.

2. Wat is verzekerd
2.1. Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
De schade aan derden tijdens het privéleven veroorzaakt door
–– 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
–– 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 technischonderhoud, 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
–– 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
–– Het gebruik, als eigenaar, houder of gebruiker, van boten en andere vaartuigen (zeilboten max. 300 kg, 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 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.
Bovengenoemde punten zijn slecht enkele van de waarborgen opgenomen in de polis.
2.2. Waarborg Rechtsbijstand
––
––
––
––
––

De kosten verbonden aan het samenstellen en beheren van het dossier
De kosten en erelonen van advocaten en deurwaarders
De kosten van expertise
De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van de
verzekerde
De reis- en verblijfskosten bij verschijning voor een buitenlandse rechtbank.

Vrije keuze van advocaat en deskundige wanneer:
–– Er zich een belangenconflict met de Maatschappij voordoet
–– Moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure.
2.3. Andere Waarborgen
Vrijwillige hulpverlening door derden:
–– De schade die derden en hun rechthebbenden hebben opgelopen door bij imminent gevaar bedachtzaam en vrijwillig deel te
nemen aan de redding van de verzekerde personen en hun goederen, dit zelfs als de aansprakelijkheid van deze laatsten niet in het
gedrang komt.
–– Opsporingskosten verdwenen kinderen: (bij de verdwijning van een verzekerd minderjarig kind gedurende ten minste 24 u en voor
zover de verdwijning binnen de 72 u gemeld werd aan de autoriteiten)
–– Opsporingskosten gedragen door de verzekerden
–– De kosten en honoraria ingevolge medische of psychologische hulp aan de verzekerden.

3. Wat zijn de verzekerde bedragen
3.1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
•
Lichamelijke schade : 		
•
Materiële schade :			

€ 26.106.382,41**
€ 5.221.395,38 ** (vrijstelling van € 260,99**)

3.2. Rechtsbijstand
•
Strafrechtelijke verdediging :
•
Verhaal :				
•
Onvermogen :			
•
Borgstelling :			
•
Gratieverzoek :			

€ 50.000*
€ 50.000*
€ 15.000*
€ 25.000*
€ 25.000*

3.3. Andere Waarborgen
•
Vrijwillige hulpverlening door derden:		
•
Opsporingskosten verdwenen kinderen:

€ 50.000*
€ 15.000*

4. Toepassingsgebied
Heel de wereld.

5. Bijdrage
€ 86,86** alle lasten en kosten inbegrepen, op 01/01/2019.
* de bedragen worden geïndexeerd (index : 115,00 - december 2010 / basis 100 - 2004).
** de bedragen worden geïndexeerd (index : 132,78 - 01/12/2018 / basis 100 - 2004).

Meer informatie vindt u op www.amma.be/nl/bapriveleven
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