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Baloise Insurance

Verzekering Pleziervaart

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan derden veroorzaakt door uw boot gebruikt voor pleziervaart. Of
schade aan uw boot indien u daarvoor kiest.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?



Zeilboot/motorboot





Jetski's, powerboats, catamaran/trimaran,
surfers/kites en woonboten

Varen en stilliggen op het water, verblijf op land
(berging), vervoer over de weg



Beroepsvaart, commerciële vaart, vissen met
sleepnetten, watersportwedstrijden



Schade veroorzaakt door oorlog, oproer,
radioactiviteit, asbest, opzet of zware fout

Basiswaarborgen:


Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden

Belangrijkste uitsluitingen BA:
Keuzewaarborgen





Rechtsbijstand :bijstand om u te verdedigen tegen de
schade-eisen van derden
Casco:
 schade door diefstal, een verborgen gebrek,
externe gevaren, foutieve herstelling
 schade aan het vaartuig, tuigage,
voortstuwingsinstallatie, inventaris
(accommodatie en navigatiemiddelen), bijboot
 hulp- en bergloon, lichtingskosten,
depannagekosten
Ongevallen opvarenden: medische kosten, blijvende
invaliditeit en overlijden van personen aan boord



Onstoffelijke schade



Schade aan inboedel van opvarenden



Schade die te verzekeren is onder de
BA Motorrijtuigen-verzekering



Aansprakelijkheid zonder fout

Belangrijkste uitsluitingen Casco:


Schade veroorzaakt door slijtage, insecten, wormen,
knaagdieren, inwerking van vorst of vastvriezen,
schrammen of verfschade



Schade aan zeilen, voortstuwingsinstallatie, roerblad
enkel gedekt na schipbreuk, stranding, aanvaring,
brand, ontploffing en contactschade

Uitbreidingen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:


Waterski's (max. 3)



Hulp- en bergloon, lichtingskosten, depannagekosten

Uitbreidingen Casco:


Inboedel, boottrailer

Zijn er beperkingen in dekking?
!

Casco: maximaal verzekerde waarde 300.000 EUR

!

Maximale lengte: 14 meter

!

Maximaal 10 opvarenden

Uitbreidingen Ongevallen opvarenden:


Medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden
door ongevallen met waterski's
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Waar ben ik verzekerd?


Benelux of Europa inclusief het Europees Middellands zeegebied ('Groot vierkant')

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van
het risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich
meebrengt nauwkeurig mee te delen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen,
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het
schadegeval bezorgen.

•

Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.
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Wanneer en hoe moet ik betalen?
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 start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór 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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