Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming : Generali Belgium

Product: Generali BA Familiale

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en
van de verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering wordt ook BA Privé-Leven genoemd. Ze beschermt u tegen de financiële gevolgen van (materiële en lichamelijke)
schade die u veroorzaakt aan een derde met een ongeval dat plaatsvindt buiten elke contractuele relatie, in het kader van uw privésfeer.
Wat is verzekerd?
Verzekering ‘Genoemde gevaren’

 De schade die u of een lid van uw gezin veroorzaakt aan een
derde
 De schade die uw huisdier veroorzaakt aan een derde
 De schade die u op de weg veroorzaakt als voetganger of fietser
 De schade veroorzaakt aan een derde door minderjarige
kinderen onder uw toezicht

 De schade veroorzaakt aan een derde door uw huispersoneel
 De schade veroorzaakt aan een derde door uw gebouw
 De schade die u aan een derde veroorzaakt tijdens uw vrijetijd
of terwijl u aan sport doet

 Sommige schade met uw buur
 De schade veroorzaakt door uw motorboot van max. 10 din-pk
of door uw zeilboot van max. 300 kg

 De schade veroorzaakt door de drone waarmee u speelt
 De schade veroorzaakt aan de persoon die u kosteloos bijstaat

Wat is niet verzekerd?



Schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een
ander lid van uw gezin



Schade die gedekt moet worden door een wettelijk verplichte
verzekering (bijv. BA Auto)





Schade veroorzaakt door beoefening van de jacht



Schade veroorzaakt door het gebruik van andere lucht
vaartuigen dan drones




Schade die voortvloeit uit een terroristische daad




Nucleaire schade

Schade die zich voordoet in het professionele kader
Schade uitgelokt door bepaalde voertuigen of uitrustingen
waarvoor u verantwoordelijk bent (motorboten zoals jetski’s)

Materiële schade veroorzaakt door de bewegingen van
terreinen
Handelingen die u doelbewust veroorzaakt

wanneer u in een hopeloze situatie verkeert

 De intentionele schade veroorzaakt door kinderen van minder
dan 16 jaar

 Fietsbijstand, met pechverhelping en vervoer, ter beschikking

stellen van een vervangfiets, bewaring van de fiets, bijstand bij
lekke band of verlies van de sleutels van het slot, terugkeer en
begeleiding van kinderen thuis.

Als u hebt gekozen voor meer bescherming:

 De schade aan goederen die een persoon u heeft toevertrouwd
 De verdediging van uw belang, minnelijk en desnoods via
gerechtelijke weg

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!

De materiële en immateriële schade wordt gedekt tot € 4.896.146,77
De lichamelijke schade wordt gedekt tot € 24.274.461,63 (index consumptieprijzen: 234,31 in maart 2015, basis 100 in 1981 )
De index van de consumptieprijzen van juni 2016 bedraagt 103,19 punten

!
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Er wordt een vrijstelling (d.w.z. een bedrag voor uw eigen rekening) toegepast voor de materiële schade: € 242,75
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Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt in de hele wereld
 De fietsbijstand komt tussenbeide in België en in een straal van 30 km rond de Belgische grenzen
Wat zijn mijn verplichtingen?

 Alle omstandigheden leveren die bekend zijn of die redelijkerwijze moeten worden beschouwd als element om het risico te evalueren
 Melding maken van nieuwe omstandigheden of wijzigingen die van aard zijn om het risico gevoelig en duurzaam te verergeren
 Het schadegeval moet uiterlijk 8 dagen na het plaatsvinden ervan schriftelijk worden aangegeven
 Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te milderen
 Alle nuttige inlichtingen bezorgen om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval vast te stellen
Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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