
Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd op basis 
van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. Voor bijkomende informatie kan u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit 
verzekeringsproduct te raadplegen. 

Wat is dit voor type verzekering? 

De aansprakelijkheidsverzekering Gezin dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die u, uw samenwo-
nende echtgeno(o)te of iedereen die bij u inwoont veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven. Gaat er iets 
stuk of raakt iemand gewond door toedoen van uzelf, uw kind of uw huisdier? De polis BA Gezin vergoedt het slachtoffer 
wereldwijd. 

Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

 Verzekering van de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid (art. 1382 tot 1386bis en 544 van het 
Burgerlijk Wetboek) voor de lichamelijk en mate-
riële schade die u of een andere verzekerde 
veroorzaakt aan derden in het kader van uw pri-
véleven, en met name 

 Tijdens uw verplaatsingen als voetganger, fietser 
of bij gebruik van een voertuig zonder motor, of 
als passagier van een voertuig Tijdens uw sport- 
en vrijetijdsactiviteiten 

 Tijdens uw activiteit als lid of leider van een 
jeugd-of andere beweging of van vrijwilliger 

 Door de huisdieren waarvan u eigenaar of be-
waker bent 

 Door de gebouwen die dienen als uw hoofdver-
blijf, tweede verblijf of vakantieverblijf waar u tij-
delijk verblijft (max 90 dagen) 

 Door opbouw, verbouwing of herstelling van een 
gebouw bestemd als hoofdverblijfplaats van de 
verzekerde, voor zover die werken uitsluitend 
worden uitgevoerd door een verzekerde 

 Door een verzekerde jonger dan 16 jaar die 
oopzettelijk een schadegeval veroorzaakt 

 Door minderjarige personen die zonder mede-
weten van hun ouders een auto, motor, brom-
fiets of spoorvoertuig besturen zonder hiervoor 
de wettelijk vereiste leeftijd te hebben 

Optionele waarborgen: 

Rechtsbijstand 

Wat is niet verzekerd? 

De voornaamste uitzonderingen zijn: 

Schade veroorzaakt door: 

 vuur, brand, ontploffing of rook 
 grove schuld van een meerderjarige (bv. dron-

kenschap, uitlokking weddenschap,…) 
 plegen van gewelddaden op personen of het 

kwaadwillig beschadigen/ ontvreemden van 
goederen of het deelnemen aan een vechtpartij 
door een persoon van 16 jaar of ouder 

 de persoon waarvoor u instaat als lid of leider 
van een jeugd-of andere beweging 

 terrorisme, kernongevallen 

Schade veroorzaakt door enkele specifieke sport- en 
vrijetijdsactiviteiten: 

 deelname aan en voorbereiding op paarden-
wedrennen of menwedstrijden 

 gebruik van luchtvaartuigen of een jetski 
 uitoefenen van jachtactiviteiten waarvoor een 

wettelijke verplichting nodig is 
 bezit of aanhouden van een vuurwapen waar-

voor u niet over de vereiste vergunning beschikt 

Zijn er beperkingen in dekking? 

Vrijstelling 

 U draagt zelf het risico van 123,95 EUR (con-
sumptie-index) voor de materiële schade bij een
schadegeval

Vergoedingslimieten 

 Onze vergoeding is In het algemeen beperkt tot:
- 12.500.000 EUR (consumptie-index) voor

lichamelijke schade
- 2.500.000 EUR (consumptie-index) voor

materiële schade

 In sommige zeer specifieke gevallen gelden
andere limieten. Deze zijn terug te vinden in de
Algemene Voorwaarden.

Waar ben ik verzekerd? 

  U bent wereldwijd verzekerd. 
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Bij aanvang van dekking: 
- Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden.  

 Tijdens de looptijd van de verzekering: 
- Bij wijziging van informatie met een impact op het risico, ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

houden. 
- Het naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om 

het schadegeval te voorkomen of te beperken.  
 In geval van schade: 

- Het schadegeval ons zo snel mogelijk aangeven: 
  - Binnen 48 uur wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt. 
  - Binnen 8 dagen in alle andere gevallen. 

 

 

Wanneer en hoe moet ik betalen? 

De premie dient jaarlijks betaald te worden voor de vervaldag. U ontvangt hiertoe een verzoek tot betaling. De 
premie kan jaarlijks geïndexeerd worden. Wanneer een gespreide premiebetaling (semestrieel, trimestrieel, 
maandelijks) mogelijk is en de klant kiest ervoor om hiervan gebruik te maken, kan dit extra kosten meebrengen.  

 

 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.  

 

 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag kosteloos opzeggen. 
De opzegging van de overeenkomst kan op meerdere manieren gebeuren: per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.  

 


