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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering.
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?
Vivium B.A. Privé Leven is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) en, indien bijkomend gewenst, rechtsbijstand (R.B.) voor de
activiteiten van u en uw gezinsleven in het kader van het privé-leven. De verzekering B.A. beschermt u tegen de geldelijke gevolgen van uw
buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden. De verzekering R.B. vrijwaart uw juridische belangen als eiser.
Beide verzekeringen gelden volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.

Wat is niet verzekerd?

de financiële gevolgen van uw buitencontractuele
B.A. (d.w.z. die niet voortvloeit uit de uitvoering
van een contract) en deze van uw samenwonende
echtgenoot of partner (hierna uw partner) en van
de andere personen die bij u inwonen (hierna uw
gezinsleden),

uw contractuele B.A. (dus deze die voortvloeit uit
de uitvoering van een contract), tenzij deze die
vermeld is onder “wat is verzekerd?”,

voor schade veroorzaakt aan derden in het kader
van uw privé leven, door uzelf of uw gezinsleden,
zelfs als zij tijdelijk buiten uw hoofdverblijf verblijven
voor beroeps-, studie-, gezondheids- of andere
motieven, of tijdens reizen,

schade veroorzaakt door:

uw aansprakelijkheid die voortvloeit uit burenhinder,
tenzij deze het gevolg is van een plotse en
accidentele gebeurtenis,
-

uw beroepsactiviteiten,

-

personen die niet bij u inwonen (behalve deze
vermeld in “wat is verzekerd?”),

maar ook voor schade aan derden veroorzaakt
door:

-

andere dieren dan huisdieren en paarden,

-

luchtvaartuigen,

uw minderjarige kinderen (evenals die van uw
partner) die het gezin definitief hebben verlaten,

-

zeilboten (+ 300 kg), motorboten (+ 10 PK) en
jetski’s (+10PK) waarvan u eigenaar bent,

uw meerderjarige kinderen (evenals die van uw
partner) die niet bij u inwonen, zolang ze fiscaal ten
laste zijn van één van u beiden. Andere gezinsleden
die uw gezin definitief verlaten blijven nog verzekerd
gedurende drie maanden na hun vertrek.

schade waarop de verplichte automobielverzekering
of een andere wettelijk verplichte verzekering (vb.
de jachtverzekering) van toepassing is,

uw huispersoneel en gezinshelpers, degene die niet
professioneel (zelfs bezoldigd) op uw kinderen of
uw huisdieren past, en zij die u vrijwillig helpen bij
werken aan uw hoofd- of tweede verblijf in België
(geen afbraak), bij uw verhuis of bij de organisatie
van uw familiefeest.

schade aan gebouwen die u tijdelijk huurt of
gebruikt voor vakantie of een familiefeest als die
schade niet het gevolg is van brand, vuur, rook, water
of glasbraak,
schade aan roerende en onroerende goederen van
derden waarvan u houder, bewaker, huurder of die
u in leasing hebt, (behoudens deze vermeld onder
“wat is verzekerd?”),
schade door opzet indien u 16 jaar of ouder bent,
indien u 18 jaar of ouder bent: schade door
dronkenschap of een vergelijkbare toestand, en
gewelddaden jegens personen,
schade door terrorisme, radioactiviteit.
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Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? (vervolg)

Zijn er dekkingsbeperkingen?

de waarborg geldt onder meer voor schade
veroorzaakt door:

er is een vrijstelling van 220,16 €* per schadegeval
voor materiële schade,

-

uw huisdieren, neerhofdieren en rijpaarden
onder uw bewaking heeft (tot 10 rijpaarden
waarvan u eigenaar bent),

de waarborg B.A. is verzekerd, per schadegeval, tot
beloop van:
-

22.065.000* € voor lichamelijke schade,

-

uw fietsen, m.i.v. elektrische fietsen met
hulpmotor voor trapondersteuning,

-

5.725.000* € voor materiële schade,

-

uw gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(max. 18km/u), vb. een elektrische rolstoel,

-

5.000 € voor schade aan goederen die u tijdelijk
onder uw bewaking heeft,

-

uw hoofdverblijf in België (incl. de ruimte
voor de uitoefening van een vrij beroep), uw
tweede verblijf in geografisch Europa, het
studentenverblijf van uw kinderen, uw terreinen
(tot 5HA als niet aanpalend, zoniet onbeperkt),
het gebouw in opbouw dat uw hoofdverblijf zal
worden,

-

uw zeilboten (tot 300 kg), motorboten (tot 10
PK). Het gebruik van zeil- en motorboten > 300
kg / > 10 PK waarvan u geen eigenaar bent is
ook verzekerd,

-

drones en modelluchtvaartuigen voor sportief
en recreatief gebruik met maximale startmassa
tot 1 kg,

De waarborg geldt voor schade aan:
-

goederen die u tijdelijk onder uw bewaking
heeft (behoudens gebouwen en hun inhoud,
motorrijtuigen, motorboten, jetski’s en andere
gemotoriseerde transportmiddelen, zitmaaiers),

-

het ziekenhuis of hotel waar u tijdelijk verblijft,

-

het gebouw, de caravan of de tenten (evenals aan
hun inhoud) die u tijdelijk huurt of gebruikt voor
vakantie, een reis of een familiefeest, in zover
die schade veroorzaakt wordt door vuur, brand,
ontploffing, rook, water of glasbraak,

Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, uw
rechtsbijstand, d.w.z.:
-

uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor
de lichamelijke of materiële schade die u hebt
geleden in het kader van uw privé-leven,

-

uw strafrechtelijke verdediging bij een
schadegeval waarvoor u beroep kan doen op
de waarborg B.A. of bij een inbreuk op de
verkeerscode als voetganger, fietser van een
voertuig, ruiter

-

het “onvermogen van derden”, d.w.z. uw
vergoeding in geval de derde die aansprakelijk is
voor een verzekerd schadegeval met zekerheid
totaal onvermogend is.

de waarborg R.B. is verzekerd, per schadegeval, tot
beloop van:
-

12.500 € voor de kosten voor uw
strafrechtelijke verdediging en voor uw
verhaalsvordering tegen de aansprake-lijke
derde,

-

6.200 € voor de waarborgen insolventie van
derden en strafrechtelijke borgtocht.

In R.B. wordt er niet overgegaan tot een
gerechtelijke procedure indien de inzet van het
geschil kleiner is dan 500* € (en kleiner dan 2.500*
€ voor geschillen voor het Hof van Cassatie).
aan de index 01/2009 (basis 2004 = 100)

*

Waar ben ik gedekt ?
U dient uw hoofdverblijf in België te hebben,
Voor de waarborg B.A. bent u verzekerd in de hele wereld. Schade veroorzaakt door uw tweede verblijfplaats is evenwel
beperkt tot geografisch Europa. Indien u verhuist naar het buitenland, blijft de waarborg nog verworven gedurende 60 dagen.
Voor de waarborg rechtsbijstand bent u voor uw strafrechtelijke verdediging verzekerd in de hele wereld, voor de andere
waarborgen in de landen van geografisch Europa en in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Geschillen i.v.m. uw
tweede verblijfplaats zijn verzekerd in geografisch Europa. De waarborg “voorschotten” geldt voor daden gepleegd in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• bij het afsluiten van de overeenkomst alle bekende omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het risico,
meedelen,
• in de loop van de overeenkomst alle bekende omstandigheden die het risico aanmerkelijk en blijvend wijzigen of verzwaren,
meedelen,
• de nodige en redelijke maatregelen treffen om schade te voorkomen, en zo er zich toch schade voordoet, om de gevolgen ervan
te beperken,
• het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, en alle nuttige informatie en documenten verschaffen,
• bij schade zich onthouden zijn aansprakelijkheid te erkennen.

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 overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt stilzwijgend
verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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