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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 als ze in het gedrang komt in het kader van uw privéleven voor lichamelijke en/of materiële schade 
die u veroorzaakt aan derden buiten elk contract.

 Wat is verzekerd?
 ✔ Basiswaarborgen:

 ✓ Een bijzonder breed begrip van ‘gezin’, dat niet alleen de mensen omvat die met u in gezins-
verband samenwonen, maar ook degenen die tijdelijk elders verblijven, zelfs voor een lange 
periode (een verblijf in een rust- of verzorgingstehuis kan zelfs definitief zijn), ongeacht de 
reden (professionele opdracht in het buitenland, kind in een studentenverblijf, wereldreis, ...). 
Wat ook deel uitmaakt van het ‘gezin’, zijn alle dieren waarvan het bezit niet verboden is op 
grond van de bijlagen van het Verdrag van Washington van 3/3/1973. 

 ✓ Hoge schadevergoeding, tot 26.600.000 euro* voor lichamelijke schade en tot 
7.660.000 euro* voor materiële schade.

 ✓ Dekking van schade aan een vakantieverblijf (gebouw, woonwagen, chalet, uitzonderlijke 
accommodatie, ...) of aan de inhoud ervan, evenals aan een feestzaal (gebouw, garage, tent, 
feesttent, woonboot aan de kade, ...) of aan een voertuig dat gebruikt wordt om te feesten 
(bus, tram, limousine, ...) of aan de inhoud ervan.

 ✓ Dekking van schade aan derden veroorzaakt door allerlei soorten vervoersmiddelen: auto-
nome elektrische fietsen (max. 25 km/u) of met assistentie (zonder snelheidsbeperking), 
voortbewegingstoestellen zoals een hoverboard, monowheel, segway, ... (tot 45 km/u), 
elektrische rolstoel (geen snelheidslimiet). Er is ook voorzien in een dekking van schade aan 
zeilboten van meer dan 300 kg en aan zeevaartuigen (jetski enz.) van meer dan 8 kW die 
toebehoren aan derden en die sporadisch gebruikt worden (voor maximaal 48 uur). 

 ✓ Dekking van schade veroorzaakt door drones tot 150 kg in gebieden waar overvliegen niet 
verboden is.

 ✓ Dekking van schade veroorzaakt door activiteiten uitgeoefend in het kader van culturele, 
sportieve of jeugdbewegingen - als vrijwilliger - als verenigingswerker, tijdens het bijklussen 
of in het kader van de deeleconomie.

 ✓ Dekking van schade als organisator van een privé-evenement.
 ✓ Dekking van schade veroorzaakt door uw deelname aan een jachtpartij als tracker/drijver, 
met uitzondering van schade veroorzaakt door vuurwapens of andere wapens.

 ✓ Dekking van opzettelijke handelingen of zware fouten veroorzaakt door uw kinderen jonger 
dan 16 jaar.

 ✔ Belangrijkste optionele waarborgen:
 ❏ Rechtsbijstand: vergoeding van de kosten van strafrechtelijke verdediging, burgerrechtelijk 
verhaal en verhaal in geval van een medische fout (tot 90.000 euro).

 ❏ Pack Familiale+: geen vrijstelling voor de basiswaarborg als het bedrag van de schade 
hoger ligt dan deze vrijstelling. Dekking van materiële schade aan toevertrouwde goederen. 
De vergoedingslimieten in Rechtsbijstand worden verdubbeld.

 ❏ Pack CarRenting: uitbreiding van de omniumverzekering in geval van huur van een auto of 
bestelwagen. Dekking van materiële schade (inclusief glasbreuk, schade aan de banden of 
aan het dak) tot 2.500 euro. 

 ❏ Pack OmniMobility: dekking van uw medische kosten en/of blijvende invaliditeit bij een 
ongeval. Financiële hulp voor uw dierbaren als u sterft. Vergoeding van materiële schade aan 
uw fiets of voortbewegingstoestel (als u ook lichamelijke letsels hebt). Bijstand bij panne, 
ongeval, diefstal of lekke band.

 ✔ Voorwaardelijke waarborguitbreiding:
 ❏ Waarborg BOB+: vanaf drie contracten in Familis (waaronder verzekering BA Privéleven) 
bent u gedekt tot 25.000 euro voor materiële schade veroorzaakt aan een voertuig dat 
toebehoort aan een derde en dat als BOB wordt bestuurd.

 ❏ Opmerking: alle 3 de contracten moeten van kracht zijn op het moment van de schade.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ Basiswaarborgen:

 ✗ Dronkenschap of een gelijkaardige toestand en 
geweldpleging op personen als de aansprakelijke 
verzekerde ouder is dan 18 op het ogenblik van 
de feiten.

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

 ✗ Schade die moet gedekt worden door een wettelijk 
verplichte verzekering (bv. BA Auto, behalve wat 
expliciet wordt gedekt).

 ✗ De schadegevallen die voortvloeien uit 
beroepsactiviteiten.

 ✘ Optionele waarborgen:
 ✗ Pack Familale+: schade aan motorrijtuigen 

onderworpen aan de verzekering BA Auto, behalve 
wat expliciet wordt gedekt. 

 ✗ Rechtsbijstand: de waarborg ‘burgerrechtelijk 
verhaal na medische fout’ is niet van toepassing 
op louter esthetische behandelingen.

 ✗ Pack CarRenting: schade veroorzaakt door 
een bestuurder zonder geldig rijbewijs voor het 
besturen van het gehuurde voertuig in het land 
waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.

 ✗ Pack OmniMobility: materiële schade wordt 
alleen vergoed in geval van een ongeval met 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 2 dagen 
of overlijden.

 ✘ Voorwaardelijke waarborguitbreiding: 
 ✗ Waarborg  BOB+: lichamelijke schade van de 

bestuurder/BOB.

 Zijn er dekkings
beperkingen?

 ! BA Privéleven, Pack Familiale+, Rechtsbijstand: 
de materiële schade moet de vrijstelling van 
263,85 euro* overschrijden.

 ! Pack OmniMobility: er geldt een vrijstelling van 
50 euro in geval van materiële schade.

 ! Pack CarRenting: er geldt een vrijstelling van 200 euro.

 ! Pack CarRenting: de definitie van ‘verzekerde’ 
is beperkt tot de verzekeringsnemer, de 
samenwonende partner en de gezinsleden van 
23 jaar of ouder.

 ! Waarborg BOB+: er geldt een vrijstelling van 500 euro.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔ Overal ter wereld, op voorwaarde dat u uw gewone verblijfplaats in België hebt, met uitzondering van de waarborg BOB+, die alleen geldig is in België en tot 
30 km buiten de grenzen.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – Bij het afsluiten van het contract moet u ons volledig en nauwkeurig informeren over het te verzekeren risico.

 – In geval van wijzigingen aan het gebouw en/of de inhoud tijdens de looptijd van het contract (bijv. ...), moet u ons hiervan op de hoogte brengen.

 – U moet alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen.

 –  U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk melden. U moet ook alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Een gesplitste premie is onder bepaalde voorwaarden en 
tegen een meerkost mogelijk. U kan dit vermijden door uw contracten te groeperen in Familis en zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse 
betalingen). Met Familis geniet u onder andere de terugbetaling van premies tot een jaar in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan een 
maand.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.  
Het contract heeft een looptijd van één jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd als er geen bezwaar is.

  Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kan uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse einddatum van het contract opzeggen. U moet het contract opzeggen via 
aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


