VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

PRIVÉLEVEN
L’ARDENNE PRÉVOYANTE , is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering.
Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor
bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande deze verzekering.
Welk soort verzekering is dit?
Het product BA Privéleven is een extracontractuele verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die u en uw familie dekt voor de materiële of
lichamelijke schade die u in het kader van uw privéleven aan derden berokkent.
Deze verzekering kan worden uitgebreid met een facultatieve waarborg rechtsbijstand privéleven en een facultatieve waarborg Pack
Privéleven Plus.
Ze is verkrijgbaar in 3 formules afhankelijk van uw situatie: gezin, alleenstaande (alleenwonend zonder minderjarig kind) of oudere (gezin
bestaande uit maximaal twee personen ouder dan 60 en zonder andere personen ten laste).

Wat is verzekerd?


Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (BA):
Voor schade aan derden door u, de leden van uw gezin (met
inbegrip van uw studerende kinderen of kinderen die
jobstudent zijn), uw huispersoneel, babysitters en petsitters en
door: uw huisdieren (inclusief twee paarden), uw
hoofdverblijfplaats of tweede woning, garages/parkings, tuin
(tot 5 ha), studentenwoning, boten tot 10 DIN pk of 300 kg,
drones en vliegtuigmodellen, fietsen met inbegrip van fietsen
met trapondersteuning tot 25 km/u. of max. 1.000 W.
Vrijwilligerswerk is ook gedekt evenals onopzettelijke
burenhinder.



Vrijwillige reddingsactie:
Vergoeding van de derde die vrijwillig deelneemt aan uw
redding.



Facultatieve waarborgen:


-

Pack Privéleven Plus:
Engelse vrijstelling vastgelegd op 350,00 EUR
(consumptieprijsindex 225,34 - basis 1981 = 100)
Schade aan toevertrouwde voorwerpen
Schade aan het gebouw en de inhoud van een vakantieverblijf
of een feestzaal
Schade door het gebruik van elektrische fietsen met
trapondersteuning tot 45 km/u. of max. 4.000 W.

-



Rechtsbijstand:
Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal, strafrechtelijke
verdediging.
 Bijdekkingen: opsporen van een verdwenen kind, voorschot
van het eigen risico, reis- en verblijfkosten voor verschijning
als beklaagde of slachtoffer, onvermogen, borgtocht,
voorschieten van fondsen – lichamelijke schade




Wat is niet verzekerd?
In BA:
 daden als gevolg van een beroepsactiviteit
 boeten,
strafrechtelijke
schikkingen,
dwangsommen,
strafvervolgingskosten
 materiële schade door vuur/brand/ontploffing/rook die of dat
zich vanuit het gebouw verspreidt
 gebruik van motorrijtuigen
 luchtvaart
 opzettelijke daad (> 16 jaar), dronkenschap of gelijkaardige
toestand
 schade veroorzaakt door gebouwen tijdens de (weder)opbouw of
verbouwing ervan
 nucleair risico
 schade aan toevertrouwde goederen of dieren
 collectieve gewelddaden, opstand, sabotage, volksbeweging,
arbeidsconflicten of terrorisme
In RB: specifieke uitsluitingen voorzien in de algemene
voorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!
!
!

BA – Lichamelijke schade: beperkt tot 12.394.676,24 EUR*
BA – Materiële schade: Beperkt tot 2.478.935,25 EUR*
Vrijwillige redding: beperkt tot 12.394,68 EUR*
Eigen risico BA: bedrag van de materiële schade die te uwen
laste blijft: 125,00 EUR*
Interventiedrempel in RB: 125,00 EUR*
Vergoedingslimiet in RB: 15.000,00 EUR

!
!
!

Pack Privéleven Plus:
Toevertrouwd voorwerp: beperkt tot 12.500,00 EUR
Schade aan het gebouw en de inhoud van een vakantieverblijf
of een feestzaal: beperkt tot 12.500,00 EUR
 Vergoedingslimiet in RB: 30.000,00 EUR



Rechtsbijstand Pack Plus:
Verdubbeling van het kapitaal voor Rechtsbijstand.
!

Onnauwkeurig en onjuist mededelen van gegevens bij het
afsluiten of tijdens de looptijd van het contract waarbij de
risicobeoordeling in het gedrang komt: als u een formule
gekozen hebt die recht geeft op een tariefkorting die niet strookt
met uw situatie

* die bedragen worden uitgedrukt volgens de consumptieprijsindex
119,64 van december 1983 (basis 100 in 1981).

Waar ben ik gedekt?



BA en RB: wereldwijd, voor zover uw hoofdverblijfplaats zich in België bevindt
- Schade door uw gebouwen en de inhoud ervan wordt alleen gedekt in geografisch Europa.
- Garantie-uitbreidingen Rechtsbijstand, alleen gedekt in geografisch Europa

Wat zijn mijn verplichtingen?






Bij het afsluiten van het contract: correct aangeven van alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en die u
redelijkerwijs moet beschouwen als elementen die meetellen bij de beoordeling van het risico.
Tijdens de looptijd van het contract: elke wijziging meedelen die leidt tot een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico,
zoals:
• de onderbrenging in uw woning van een of meerdere personen als u de korting ‘derde leeftijd’ of ‘alleenstaande’ geniet;
• de geboorte of adoptie van een kind als u een korting ‘alleenstaande’ geniet.
Bij een schadegeval:
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval of de verergering ervan te vermijden;
• onverwijld en in ieder geval zo snel mogelijk het schadegeval, de precieze omstandigheden en de omvang van de schade
aangeven. Voor bepaalde schadegevallen, vermeld in de algemene voorwaarden, geldt een termijn van 24 uur;
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Bijvoorbeeld: onze expert ontvangen, de gerechtelijke stukken
bezorgen ...

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een betalingsverzoek. U kunt kiezen om de betaling te
spreiden. Daarvoor worden eventueel bijkomende kosten aangerekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De looptijd, de jaarlijkse vervaldag en de ingangsdatum van de verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het
contract wordt gesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking ten vroegste na
betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. De opzegging
kan gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met
ontvangstbewijs.
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