Aansprakelijkheidsverzekering
informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: P.H. Verheul Assuradeuren B.V., t.h.o.d.n. Hollands Kroon Assuradeuren, gevolmachtigde, vergunning: 12009630

Product: Aansprakelijkheidsverzekering
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de
wet aansprakelijk bent voor deze schade.
Extra informatie
Doet u iets waardoor een andere verzekerde, bijvoorbeeld uw echtgenoot, per ongeluk gewond raakt? Dan vergoeden wij die schade
ook. U bent niet verzekerd voor schade aan spullen van een andere verzekerde.

Wat is verzekerd?
Wij verzekeren u en uw echtgenoot of
(geregistreerd) partner en uw kinderen. Ook uw
aupair of huishoudhulp zijn verzekerd als u dit bij
de Belastingdienst heeft aangegeven. Uw kinderen
wonen thuis, of zijn voor studie uitwonend.
Extra informatie
Let op: wie verzekerd is, is wel afhankelijk van de
gekozen gezinsamenstelling.
Sport en spel / oppassen of logeren
Schade veroorzaakt tijdens sport, spel, oppassen of
logeren is verzekerd. Deze schade is verzekerd tot
€ 12.500,- per gebeurtenis.
Schade tijdens een vriendendienst
Schade die u veroorzaakt tijdens een
vriendendienst is verzekerd. Deze schade is
verzekerd tot € 12.500,- per gebeurtenis.
Schade door een huisdier
Schade die uw huisdieren bij iemand anders
veroorzaken, is verzekerd voor zover u daarvoor
aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?
Hieronder leest u de belangrijkste uitsluitingen.
Wij vergoeden niet bij schade door (of als gevolg
van) opzet of illegale praktijken, schade aan uw
eigen spullen of die van uw huisgenoten en
schade door seksueel gedrag.
Extra informatie
Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden.
De polisvoorwaarden zijn leidend.
Schade aan gehuurde of geleende spullen
Huurt of leent u spullen? Dan vergoeden wij onder
bepaalde voorwaarden ook schade aan deze
spullen. Wij vergoeden maximaal € 12.500,- per
gebeurtenis.
Schade door auto
Aansprakelijkheid voor schade door of met
uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw
autoverzekering (WA).
Schade tijdens werk
Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet
verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie
Voorbeeld: Uw hond rukt zich los en rent
plotseling de straat op en brengt een fietser ten
val.
Schade door eigen woning
Schade veroorzaakt door uw eigen woning in
Nederland is verzekerd. U moet eigenaar en
bewoner zijn van de woning.
Extra informatie
Voorbeeld: Door een storm waaien dakpannen van
uw huis. Een van de dakpannen komt op de auto
van de buurman. De schade aan de auto is dan
verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In een aantal situaties is het verzekerd bedrag lager
(zie bij “Wat is verzekerd”).
Eigen risico
Bij deze verzekering is er geen standaard eigen
risico. U heeft wel de keuze om te kiezen voor een
vrijwillig eigen risico. Dat kan tot maximaal € 500,-.
Hiervoor krijgt u korting op de premie.
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Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering bied dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door,
maar in ieder geval binnen twee maanden.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u de premie per maand,
kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Betalen per
maand kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de
verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt uw
verzekering opzeggen per brief of e-mail.
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