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Deze fiche geeft een
overzicht van de
waarborgen. Wij vragen
ook uw aandacht voor
de belangrijkste risico’s
die niet verzekerd zijn.
Raadpleeg onze
algemene voorwaarden
voor een volledig
overzicht . U vindt ze op
www.allianz.be, onder
“Algemene voorwaarden”
of bij uw makelaar.

Wat is verzekerd?
Family Plan vergoedt de schade die u in uw privéleven aan derden toebrengt en waarvoor u burgerrechtelijk
aansprakelijk bent (met uitzondering van contractuele verplichtingen).
Wie is verzekerd?
Alle personen die bij u wonen (bij uitbreiding ook de
kinderen die voor hun studies ergens anders verblijven, …)
zijn gedekt.

De schade opgelopen door één van de
verzekerden is niet gedekt.

Onze basiswaarborgen
Burgerlijke aansprakelijkheid
Deze waarborg dekt iedere verzekerde die door zijn fout schade toebrengt aan derden (artikelen 1382 tot 1386bis
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek over burenhinder).

Aandachtspunten

Overzicht van de gedekte waarborgen
1. Tijdens uw vrije tijd of verplaatsingen, de schade
veroorzaakt:
• naar aanleiding van vrijetijdsbesteding
(sportactiviteiten, maar ook de aansprakelijkheid
van de verzekerde als animator van een
jeugdbeweging,…)
• door het recreatief gebruik van drones of
modelluchtvaartuigen tot 1 kg, knutselgerief of
speelgoed met motor
•	door een verplaatsing met:
- een elektrische fiets met enkel
trapondersteuning
- een elektrische fiets met autonome motor
tot 25 km/u
- een hoverboard, een segway of een monowheel
tot 25 km/u
- een elektrische rolstoel tot 18 km/u.
• aan de inhoud bij een tijdelijk verblijf in een hotel
of een ander gebouw.

Als de snelheid van de autonome elektrische
motor hoger ligt dan aangegeven, moet er een
afzonderlijke verzekering BA Auto afgesloten
worden.
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Met kinderen mag u
echt alles verwachten!
Met Family Plan zijn ze
verzekerd.

Uw zieke boom valt op
de auto van de buren.
U bent verzekerd.

2. Uw aansprakelijkheid als ouder door een zware
fout of een opzettelijke daad van uw kind. U bent
verzekerd voor:
• zware fouten (zonder de bedoeling schade te
veroorzaken) begaan door een verzekerde van
minder dan 18 jaar
• de schade veroorzaakt door een verzekerde die,
buiten het medeweten van zijn ouders, de
personen onder wiens hoede hij staat of de
eigenaar, een voertuig verplaatst of bestuurt
zonder daarvoor de vereiste leeftijd te hebben

•	Een zware fout (zoals dronkenschap of een
daarmee gelijkgestelde toestand,
weddenschap, uitdaging, rel) is niet gedekt
voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
•	Een opzettelijke fout van een verzekerde van
16 jaar en ouder is niet gedekt.

3. De schade veroorzaakt door uw gebouwen en
hun inhoud voor privégebruik (hoofdverblijf of
tweede verblijf, zelfs in opbouw, wederopbouw of
verbouwing).

•	
Burenhinder is gedekt, maar alleen als die het
gevolg is van een plotselinge, onvrijwillige en
onvoorzienbare gebeurtenis.
De stoffelijke schade veroorzaakt door vuur,
•	
brand, ontploffing of rook, is niet verzekerd als
het schadegeval ontstaan is in een gebouw
waarvan u eigenaar, huurder of bewoner
bent.
•	
De aansprakelijkheid voor schade door liften, is
enkel gedekt indien er een onderhoudscontract
is voor die liften.
•	
Schade aan uw eigen goederen is niet gedekt.

Vier Belgische gezinnen
op tien hebben een
huisdier. Ook zijn ze
mee verzekerd.

4. De schade veroorzaakt door uw huisdieren

•	Schade aan huisdieren, van uzelf of derden en
onder uw bewaking, is niet verzekerd.
•	Schade veroorzaakt door rijpaarden is niet
gedekt via de basisvoorwaarden (mogelijkheid
om die als optie te verzekeren).

5. De schade aan goederen van derden die u
gebruikt, bewaart, uitleent of huurt tot 2.500 €.

•	Is oa niet verzekerd: schade veroorzaakt aan
motorrijtuigen met een maximumsnelheid van
meer dan 18km/u, motorboten met meer dan
10pk, jetski's en luchtvaartuigen, waarden
(goud, geld, juwelen, ...).
•	Diefstal, verdwijning of verlies is niet verzekerd.

6. De schade veroorzaakt door uw huispersoneel
en de gezinshelp(st)ers (babysitting, gezelschap
voor bejaarden, boodschappen voor minder mobiele
personen) in uw privédienst.

•	
Om uw huispersoneel te verzekeren tegen
arbeidsongevallen, moet u een verzekering
"Huispersoneel " onderschrijven. Dat kan bij
Allianz.
Huispersoneel dat in dienst werd genomen
met dienstencheques, is verzekerd door het
bedrijf dat de cheques uitgeeft

Welke bedragen zijn verzekerd?
De waarborg wordt toegekend voor de volgende bedragen:
• € 12.500.000 per schadegeval voor de schade ten gevolge van lichamelijke letsels
• € 2.500.000 per schadegeval voor stoffelijke schade.
Zijn inbegrepen:
• de interesten op de verschuldigde schadevergoeding
• de kosten van burgerlijke rechtsvorderingen, de erelonen en de kosten van advocaten en experts, die door ons
of met onze toestemming werden gemaakt
• de kosten van dringende maatregelen of maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of
te beperken.

Bijkomende waarborgen (in samenwerking met Allianz Global Assistance)

Pech of een ongeval
met uw fiets?
Doe een beroep op
Bike Assist.

Fietsbijstand
24/7 bijstandsnummer: +32 2.773.61.77
(Allianz Global Assistance)

•	Bijstand beperkt tot twee interventies per
verzekeringsjaar, per contract en tot € 250 per
tweewieler

Family Plan bevat ook een fietsbijstand (fiets of elektrische
fiets) voor het ganse gezin. Deze bijstand biedt tot twee
interventies per jaar in gans België bij een technisch
probleem, een ongeval of diefstal. De dekking omvat:
•	herstelling ter plaatse of repatriëring (binnen een
straal van 50 km en vrijstelling van 2 km)
•	aangepaste bijstand voor mountainbikes en fietsen
(met of zonder elektrische motor).

•	
Afstandsbeperking: in een straal van 50 km
rond uw vertrekpunt (woonplaats, tijdelijke
verblijfplaats of waar uw wagen geparkeerd
staat in België) met een vrijstelling van 2 km.

Onze optionele waarborgen
Verzekering van huurpanden
Waarborg voor paarden
Mogelijkheid om tot 5 paarden (en hun gespan) te
verzekeren waarvan u eigenaar bent.

Wil u meer paarden verzekeren, dan moet u een
apart contract onderschrijven.

Verzekering van gehuurde paarden of hun tuig
Deze waarborg kan toegekend worden tot beloop van € 3.800* per schadegeval
Dekking van terreinen van meer dan 5 ha
Terreinen van meer dan 5 ha kunnen verzekerd worden bij uitbreiding van artikel 5 van de algemene voorwaarden

U kiest uw advocaat of
expert en hun ereloon
nemen wij ten laste

Rechtsbijstand privéleven
De dekking rechtsbijstand neemt de kosten ten laste van
alle ondernomen stappen en onderzoeken, de kosten en
erelonen van advocaten, experts en deurwaarders, de
kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
procedures in het raam van:
1. burgerlijk verhaal tegen aansprakelijke derden
om schadevergoeding te krijgen
• tot € 15.000
• met vrije keuze van advocaat en expert
2. onvermogen van de derde die u schade heeft
berokkend
• tot € 6.250
• Allianz schiet de vrijstelling BA Privéleven voor als
de derde na 2 uitnodigingen niet is overgegaan tot
betaling
3. uw strafrechtelijke verdediging wanneer u vervolgd
wordt voor een schadegeval dat onder de dekking
van Family Plan valt (ook bij overtredingen van het
verkeersreglement als voetganger of fietser).
• tot € 15.000
• bij gevangenneming in het buitenland, zorgen wij
voor de betaling of terugbetaling van de borgsom
4. Opsporing van verdwenen kinderen
• De opsporingskosten nemen wij ten laste tot
€ 6.250.

 bent niet verzekerd als het geschil gaat over de
U
waarborg "Rechtsbijstand", de betaling van de
premie of de opzegging van het contract Family
Plan.

Vrijstelling*
Er wordt voor stoffelijke schade een vrijstelling van € 249,32 aangerekend per schadegeval.

Blijf op de hoogte
Wij wijzen u erop dat elke beslissing tot onderschrijving van het in deze informatiefiche vermelde product moet
worden genomen op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten die (pre)contractuele informatie
bevatten. Wij raden u aan om voor het afsluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de algemene voorwaar
den Home Plan, die u rechtstreeks op onze website allianz.be vindt: https://www.allianz.be/nl/ext_public/
familyPlanburgerrechtelijkeAansprakelijkheidFamilialeAD1085_032014AlgemeneVoorwaarden.pdf
Wenst u een klacht in te dienen betreffende het contract?
Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechte
lijke stappen te ondernemen, kunt u ook elke klacht met betrekking tot uw contract richten aan:
• Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be of per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief
aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel.
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax: 02 547 59 75, info@ombudsman.as

* De vrijstelling en de verzekerde bedragen per schadegeval worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het indexcijfer van de maand
december 1983, namelijk 119,64 (basis 100 in 1981) geldt als referentie. De vermelde vrijstelling stemt overeen met de maand november 2016.
Dit document is een geheugensteun. Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden tussen de partijen.

