BA Familiale
1.

Begripsbepaling :

De Verzekering BA Familiale vergoedt de schade die een verzekerde toebracht aan een derde in het kader van
zijn privéleven op voorwaarde dat de verzekerde aansprakelijk is.
Worden beschouwd als activiteiten van het privéleven, de diensten verstrekt aan iemand anders, door de
verzekerde kinderen tijdens schoolvakanties of tijdens hun vrijetijdsbesteding (al dan niet kosteloos), babysitten
of het bijhouden van dieren (al dan niet kosteloos), vrijwilligerswerk…

2.

Waarborgen en gedekte bedragen :

Wij dekken de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de lichamelijke en materiële schade die hij
in het kader van zijn privéleven toebracht aan derden.
De verzekering geldt wereldwijd op voorwaarde dat de verzekerde zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.

3.
•
•

Bedragen verzekerd :

voor de lichamelijke schade: 22.866.768 €
voor de materiële schade: 4.573.353 €
Index 220,70 van januari 2011 (basis 100 in 1981)

4.

Automatische aanpassing :

De verzekerde bedragen en de vrijstelling (228,64 euro) worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen, waarbij het indexcijfer van januari 2011, namelijk 220,70 (basis 100 in 1981), als
basis geldt.

5.
•
•

2 formules :

formule gezin (normaal tarief)
formule 3de leeftijd of alleenstaande (verminderd tarief): voor een gezin bestaande uit maximum twee
personen ouder dan 60 jaar zonder persoon ten laste of voor een alleenstaande persoon zonder
minderjarig kind.
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Tot wie richt deze verzekering zich ?
Iedereen heeft een BA familiale nodig: een alleenstaand persoon, een jong koppeltje dat zich vestigt, een gezin
met of zonder kinderen, iedere persoon die eigenaar is van een dier,…
De verzekerden :
•
•
•

De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft
De samenwonende echtgenoot/echtgenote of partner
Iedere persoon die in de woning van de verzekeringnemer woont
Die personen behouden hun hoedanigheid van verzekerde als zij :
a. Kinderen zijn die in het kader van hun studies niet meer thuis wonen
b. Militairen
c. De leden van het huishoudelijk personeel evenals de gezinshelper in privédienst van de verzekerde
d. De personen die instaan (buiten iedere beroepsactiviteiten) voor de bewaking (al dan niet kosteloos)
kinderen die in het kader van een familieband in de woning van de verzekeringnemer wonen
minderjarige verzekerden of verzekerden met het statuut van verlengde minderjarigheid
dieren inbegrepen in de waarborg, die toebehoren aan de Verzekeringnemer

Derden :
Iedere persoon verschillend van de verzekeringnemer, echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner,
personen die bij de verzekerde inwonen zoals militairen, leerlingen en studenten die ten behoeve van hun
studie elders dan op hun hoofdverblijfplaats wonen, de leden van het huispersoneel en de gezinshelpers
wanneer zij handelen in de privédienst van de verzekerde.
Gezinshelpers en leden van het huispersoneel genieten wanneer zij handelen in de privédienst van de
verzekerde de hoedanigheid van derden voor de vergoeding van hun lichamelijke schade.
Omvang van de waarborg :
•

De Maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door huisdieren enkel buiten iedere beroepsactiviteit:
de waarborg blijft verworven voor de schade veroorzaakt door 2 rijpaarden waarvan de verzekerde
eigenaar, houder of bewaker is of door pony's met een schofthoogte van maximum 1,48 m.

•

De Maatschappij verzekert de verzekerden voor de schade aangericht door:
a. het gebouw of een gedeelte van het gebouw (inhoud inbegrepen) dat dienst doet als
hoofdverblijfplaats of als tweede verblijfplaats
b. het gebouw dat dienst doet als hoofdverblijfplaats en bestemd is voor een vrij beroep van de
verzekerde
c. het gebouw (of gedeelte van het gebouw) dat dienst doet voor de kinderen in het kader van hun
studies
d. de tuinen en terreinen (al dan niet belendend aan de gebouwen) van max. 5 hectare
e. ieder gebouw (al dan niet bebouwd) verschillend van hiervoor vermeld
f. aan een gebouw waarvan de verzekerden de blote eigenaars, huurders, vruchtgebruikers, houders zijn
en dat ze niet persoonlijk bewonen (het gebouw telt max. 5 verdiepingen en kan dienst doen als
woning, kleine handelszaak of voor het uitoefenen van een vrij beroep)
Zijn van de waarborg uitgesloten, de schade aangericht door :
a.
b.
c.

Personen- en goederenliften
Gebouwen in aanbouw, in wederopbouw, in verbouwing, in uitbreiding
Gebouwen (of delen van gebouwen) gelegen buiten geograﬁsch Europa
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•

Verplaatsingen en verplaatsingsmiddelen :
a.
b.

c.

•

Vrijetijdsbesteding :
a.
b.
c.
d.
e.

•

De waarborg geldt als verworven voor de verzekerden tijdens hun verplaatsingen in het kader van hun
privéleven (verplaatsingen uitgevoerd als voetganger, eigenaar/houder/gebruiker van ﬁetsen en
andere niet met een motor aangedreven tuigen, passagier van een willekeurig voertuig
Wat met motor aangedreven voertuigen voor op het land of op sporen betreft, is de waarborg slechts
verworven voor de schade die de verzekerden hebben toegebracht aan derden tijdens het besturen
van een van deze voertuigen zonder dat ze de daartoe vereiste leeftijd hadden en die voertuigen
bestuurden buiten medeweten van hun ouders of van personen die hen onder hun hoede hadden
De waarborg blijft behouden voor ﬁetsen met uitsluitend trapondersteuning, een maximumsnelheid
van 25 km/uur en een vermogen van maximaal 1.000 w. Fietsen met autonome motor blijven dus
uitgesloten.

De Maatschappij dekt de schade aangericht door de boten waarvan de verzekeringnemer eigenaar is
behalve zeilboten > 300 kg en motorboten van meer dan 10 PK DIN
De Maatschappij dekt de schade aangericht door het gebruik van een motorboot die toebehoort aan
een derde en bestuurd wordt door een verzekerde
Dekking van schade veroorzaakt door doe-het-zelfgereedschap of tuinmachines voor privégebruik en
op privéterrein
Dekking van de schade toegebracht door gemotoriseerde speeltuigen waarop kinderen kunnen plaats
nemen (max. snelheid 8 km/u) en door gemotoriseerde ﬁetsen (max 20 km/u)
Dekking van de schade veroorzaakt door drones voor uitsluitend privé- of recreatief gebruik.

Vrijwillige bijstand van derden :

De Maatschappij vergoedt derden voor de schade die zij leden bij het redden van verzekerden en hun
goederen voor privégebruik, ook al zijn zij niet aansprakelijk.

6.

Opties :

Uitbreiding PACK PRIVELEVEN PLUS :
•

Vrijstelling :

Toepassing van de Engelse vrijstelling
•

Schade aan toevertrouwde voorwerpen :
a.
b.

•

Dekking tot 12.500 €
De Maatschappij verzekert de schade aangericht aan roerende goederen en aan dieren die
toebehoren aan derden en die door de verzekerde worden bewaakt, geleend of gebruikt in de mate
dat de verzekerde extra-contractueel burgerlijk aansprakelijk is

Schade aangericht aan het gebouw en aan de inhoud van een vakantieverblijf of een feestzaal :
a.
b.
c.

Dekking tot 12.500 €
Dekking van de schade aangericht aan een vakantieverblijf
Dekking van de schade aangericht aan een feestzaal naar aanleiding van een familiefeest

De gebouwen moeten toebehoren aan derden.
•

Schade veroorzaakt door het gebruik van elektrische ﬁetsen met uitsluitend trapondersteuning, een
maximumsnelheid van 45 km/u. en een vermogen van ≤ 4.000 w.
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VERZEKERING RECHTSBESCHERMING :
Vorderen van de vergoedingen, het vinden van een advocaat, het organiseren van het verweer in geval van
geschillen,... allemaal voorbeelden waarvoor de Rechtsbescherming noodzakelijk kan zijn.
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