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Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Privéleven
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

DVV verzekeringen De familiale verzekering
Belgische verzekeringsonderneming erkend  onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel -I/0037-1-13-7295-N-112020

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende 
informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit? 
De familiale verzekering dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan 
derden in het kader van zijn privéleven.

Wat is verzekerd?

Basiswaarborg Familiale:
Schade voortvloeiend uit burenhinder in de mate dat de 
schade het gevolg is van een ongeval alsook schade 
voortvloeiend uit de buitencontractuele aansprakelijkheid.
Onder andere schade veroorzaakt in de volgende bepaalde
gevallen:
	P door kinderen waarvoor verzekerde kinderbijslag ontvangt, 
wanneer zij tijdens de schoolvakantie of in hun vrije tijd gratis 
of bezoldigd diensten presteren

	P door minderjarige verzekerden die een motor- of spoorrijtuig 
verplaatsen, hanteren of besturen, waarvoor een wettelijke 
verzekeringsplicht bestaat, zonder de daartoe wettelijk vereiste 
leeftijd te hebben bereikt en buiten medeweten van hun 
ouders, van de personen die hen onder hun hoede hebben 
en van de houder van het rijtuig

	P door verzekerden die gebruiken of besturen: tractorgras-
maaiers of tuinmachines, gemotoriseerd speelgoed, gemo-
toriseerde rolstoelen, gemotoriseerde voortbewegings-
toestellen, elektrische rijwielen uitgerust met een autonoom 
aandrijvings systeem; zolang ze door de mechanische kracht 
25 km/u niet overschrijden 

	P door de verzekerde veroorzaakt aan de gebruikte kamer en 
de inhoud ervan tijdens een verblijf in een hotel of ziekenhuis

	P door brand, explosie, rook, water en glasbreuk aan goederen 
die tijdelijk door de verzekerde worden gehuurd voor een 
familiefeest of als vakantieverblijf

	P aan geleende of gehuurde paarden tot 3.616,95 EUR

	P door paarden en huisdieren

	P door gebouwen of de inboedel ervan die als hoofd-, tweede 
of studieverblijf dienen; door uw stacaravan; door gronden; 
door de garages voor eigen gebruik; door het gebouw of 
gebouwdeel dat de verzekerde bewoont en waar hij een 
zelfstandig beroep uitoefent, evenals zijn toekomstige 
hoofdverblijfplaats

	P de opsporingskosten bij de verdwijning van een minderjarig 
kind zijn gedekt tot 18.000 EUR en onder voorwaarden. Dit 
bedrag wordt geïndexeerd en evolueert met de index van 
consumptieprijzen

Lichamelijke schade is gedekt tot 28.935.590,24 EUR en 
materiële schade tot 5.787.118,05 EUR. Deze bedragen worden 
geïndexeerd en evolueren met de index van consumptieprijzen.

Wat is niet verzekerd? 

Uitsluitingen voor de basiswaarborg Familiale: 
Zijn onder andere niet verzekerd, schade voortvloeiend uit 
of veroorzaakt door:

 O de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onder toepassing 
valt van een wettelijk verplichte verzekering (zoals de 
motorrijtuigen-, arbeidsongevallen- en jachtverzekering), 
behalve vrijwilligerswerk, dat gedekt blijft

 O het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg, motorboten 
van meer dan 10 DIN PK, jetski’s of luchtvaartuigen

 O en verzekerde ouder dan 16 jaar die een opzettelijke daad 
heeft gesteld of een van de volgende zware fouten heeft 
begaan, is uitgesloten: het zich bevinden in een staat van 
dronkenschap of alcoholintoxicatie of een gelijkaardige 
toestand; de deelname aan twisten of vechtpartijen en/of 
geweldpleging op personen; het niet (laten) herstellen van 
een gebouw nadat zich een eerste schadegeval heeft 
voorgedaan

 O bouw- of verbouwingswerken waarvoor een bouwvergunning 
is vereist of die een impact hebben op de stabiliteit van het 
verzekerde gebouw of van de gebouwen in de nabijheid

 O vuur, brand, ontploffing of rook door een vuur of een brand 
die ontstaat in of overslaat vanuit het gebouw waarvan de 
verzekerde eigenaar of bewoner is

 O andere dieren dan huisdieren en paarden
 O het beoefenen van de jacht
 O daden van terrorisme

Uitsluitingen voor de optie Optie uitgebreide Burgerlijke 
aansprakelijkheid:
Zijn onder andere uitgesloten :
Voor de dekking van de materiële schade aan de toevertrouwde 
voorwerpen, zijn niet gedekt:

 O schade aan motorrijtuigen die onder toepassing vallen van 
een wettelijk verplichte verzekering

Uitsluitingen in de Rechtsbijstand :
Zijn onder andere uitgesloten :

 O de collectieve acties die uitgaan van een groep van ten minste 
tien personen die beogen een gemeenschappelijke overlast 
met een zelfde oorzaak te doen ophouden en de schade die 
eruit voortvloeit te herstellen

 O burenhinder: verlies van zicht, lucht of licht; lawaai, golven of 
verkeer

 O schadegevallen in verband met het eigendomsrecht
 O schadegevallen in verband met het vennootschapsrecht, 

beleggingen en investeringen
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Zijn er dekkingsbeperkingen? 
Franchise: Voor materiële schade aan derden (Burgerlijke 
aansprakelijkheid) blijft een franchise van 265,42 EUR ten laste 
van de verzekerde en ze wordt van de vergoeding afgetrokken. 
De franchise wordt geïndexeerd en evolueert met de index van 
consumptieprijzen.

Drempel van tussenkomst voor de Rechtsbijstand: 250 EUR 
bij burgerlijk verhaal voor materiële schade

Meer informatie over alle dekkingen, beperkingen en uitsluitingen
vindt u in onze algemene voorwaarden.

Optionele waarborg:

 £ Optie Uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid
• Geen franchise bij schade boven 265,42 EUR.
• Andere materiële schade dan de schade die gedekt wordt 

door de basiswaarborg Family veroorzaakt aan goederen 
die tijdelijk door de verzekerde worden gehuurd voor een 
familiefeest of als vakantieverblijf; alsook schade 
veroorzaakt door brand, explosie, rook, water en glasbreuk 
aan een studentenhuis (die niet gedekt worden door de 
basiswaarborg Familiale).

• Schade aan voorwerpen toevertrouwd aan de verzekerde 
(contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de 
verzekerde).

• tot 25.000 EUR uw aansprakelijkheid als BOB voor de 
schade die u toebrengt aan het voertuig van een derde 
dat U bestuurt.

 £ Rechtsbijstandverzekering: 
• tot 30.000 EUR
• burgerlijk verhaal voor schade die de verzekerde lijdt en 

waarvoor een derde aansprakelijk is enkel op basis van 
buitencontractuele aansprakelijkheid.

• strafrechtelijke verdediging wanneer de verzekerde wordt 
vervolgd voor een geschil in zijn privéleven voor inbreuken 
op het strafrecht voor gedekte gevallen in burgerlijke 
aansprakelijkheid familiale en inbreuken op de wet en het 
politiereglement in het verkeer voor voetgangers, fietsers 
of ruiters.

• Onvermogen van aansprakelijke derden tot 7.500 EUR
• Voorschieten van de Strafrechtelijke borgtocht tot 

15.000 EUR
De waarborg Rechtsbijstand geldt niet alleen voor buiten- 
contractuele geschillen maar ook voor de beperkt contractuele 
geschillen (onder voorbehoud van de geldende beperkingen).
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering Rechtsbijstand gelden overal ter wereld. Alleen de geschillen in 
contractuele materie zijn beperkt tot de Europese Unie. 

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar waarschuwen bij wijzigingen in uw burgerlijke staat, gezinssamenstelling... tijdens de looptijd van het contract.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de algemene voorwaarden bepaalde termijnen en alle redelijke maatregelen nemen om 

de gevolgen van een schade te voorkomen of te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor de 
jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

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

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs. 


