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AG Insurance

Verzekering BA Privéleven 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd 
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de 
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de 
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
Top Familiale dekt uw aansprakelijkheid en die van uw gezin wanneer uw aansprakelijkheid betrokken is in het kader van uw privéleven voor de lichamelijke en/of 
materiële schade die u veroorzaakt heeft aan derden buiten elke overeenkomst om.

 Wat is verzekerd?
 ✔ Basiswaarborgen:

 ✓ Een bijzonder ruime notie van ‘gezin’, die ook gasten en huispersoneel 
omvat, uw kinderen op kot die niet meer bij u inwonen en zelfs de 
huisdieren die u onder uw bewaking heeft.

 ✓ Hoge vergoedingen tot 25 800 000 euro* voor de lichamelijke schade en 
tot 7 430 000 euro* voor de materiële schade.

 ✓ Dekking van opzettelijke handelingen of grove fout veroorzaakt door uw 
kinderen die jonger dan 16 jaar zijn.

 ✓ Dekking van schade die het gevolg is van een dienst die u aanbiedt via 
een erkend platform in het kader van ‘deeleconomie’.

 ✓ Dekking van schade aan derden door een ruime waaier 
aan vervoermiddelen (meeste types elektrische fietsen en 
voortbewegingstoestellen zoals een hoverboard, monowheel, 
segway, …).

 ✔ Belangrijkste optionele waarborgen: 
 ❏ Pack Familiale+: Geen toepassing van de vrijstelling als het 
schadebedrag hoger ligt dan deze vrijstelling. Dekking voor de 
materiële schade veroorzaakt aan gehuurde vakantieverblijven en 
zalen gehuurd voor familiefeesten. Dekking voor de materiële schade 
aan toevertrouwde goederen. Verdubbeling van de waarborglimieten in 
rechtsbijstand.

 ❏ Rechtsbijstand: Vergoeding van de kosten voor strafrechtelijke 
verdediging, burgerrechtelijk verhaal en het verhaal in geval van een 
medische fout (tot 90 000 euro).

 ❏ Pack CarRenting: Uitbreiding op de omniumverzekering die verhuurders 
van auto’s en camionettes aanbieden. Waarborg: Materiële schade aan het 
gehuurde voertuig tot 2500 euro (ook glasbreuk, schade aan banden of het 
dak).

 ❏ Pack OmniMobility: Bij een ongeval is er dekking voor uw medische 
kosten en/of uw blijvende invaliditeit. Financiële hulp voor uw naasten 
in het geval van overlijden. Een vergoeding voor de materiële schade 
aan uw fiets of voortbewegingstoestel (in het geval u ook lichamelijke 
schade heeft). Een bijstand in het geval van panne, ongeval, diefstal of 
lekke band.

 ❏ BA Paard: Als u meer dan 2 paarden heeft, wordt de basiswaarborg 
uitgebreid voor de schade veroorzaakt aan derden door uw paarden.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ Basiswaarborgen:

 ✗ De gevallen van zware fout, beperkt tot 2 situaties (dronkenschap of 
gelijkaardige toestand en geweld op personen), waarin de verzekering 
niet tussenkomt als de aansprakelijke verzekerde ouder was dan 18 jaar 
op het ogenblik van de feiten.

 ✗ De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander 
gezinslid.

 ✗ De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte verzekering 
(bijvoorbeeld BA Auto).

 ✗ De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten.

 ✘ Optionele waarborgen: 
 ✗ Pack Familale+: De schade aan de motorvoertuigen die onderworpen 

zijn aan BA Autoverzekering, behalve als hun maximale snelheid niet 
meer dan 18 km/u bedraagt.

 ✗ Rechtsbijstand: De waarborg ‘Burgerrechtelijke verhaal na medische 
fout’ is niet van toepassing voor behandelingen van esthetische aard, 
behalve in het kader van reconstructieve chirurgie.

 ✗ Pack CarRenting: De schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder 
die niet beschikt over een geldig rijbewijs om het gehuurde voertuig te 
besturen in het land waar het schadegeval zich voordoet.

 ✗ Pack OmniMobility: De materiële schade wordt enkel vergoed bij een 
ongeval met een arbeidsongeschiktheid van minimaal 2 dagen of een 
overlijden tot gevolg.

 ✗ BA Paard: De schade die voortvloeit uit het feit dat het gespan dat op 
de openbare weg rijdt, niet uitgerust is met de veiligheidsuitrustingen 
voorzien door de wegcode.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! BA Privéleven, Pack familiale+, Rechtsbijstand & BA Paard: De stoffelijke 

schade moet hoger zijn dan de vrijstelling van 255,89 euro*.

 ! Pack OmniMobility: In het geval van stoffelijke schade wordt er een 
vrijstelling van 50 euro toegepast.

 ! Pack CarRenting: Er wordt een vrijstelling van 200 euro toegepast.

 ! Pack CarRenting: De definitie van de verzekerde is gelimiteerd tot de 
verzekeringnemer, uw samenwonende partner en de leden van uw gezin 
die minstens 23 jaar oud zijn.

* Berekend op basis van de index der consumptieprijzen 246.99 (december 2017).
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔ De verzekering geldt over de gehele wereld, voor zover u uw gewone verblijfplaats in België heeft.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 

 – U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst (bv. u verhuist naar het buitenland, u verhuurt één van uw gebouwen, …) 
aan ons melden.

 – U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te vermijden. 

 – U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. U moet daarnaast alle redelijke 
maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden extra 
kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Familis, Modulis of Modulis Easy om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse 
betalingen). Familis en Modulis bieden nog andere voordelen, voor Familis bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premies in geval van overlijden of 
arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand en voor Modulis bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % van het betaalde premiebedrag terug te krijgen 
via de Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt een jaar. Wanneer u niets doet, wordt het elk 
jaar automatisch verlengd. 

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


