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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet geperson-
aliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering 
en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Contacteer uw adviseur of kantoorhouder voor meer 
informatie. Of ga naar www.federale.be.

Welk soort verzekering is dit? 

De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Familiale dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade (materieel en lichamelijk) die u, uw 
samenwonende echtgeno(o)t(e) of iedereen die bij u inwoont (evenals andere verzekerden zoals aangegeven in de algemene voorwaarden) 
veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven. Een verzekering rechtsbijstand privéleven is eveneens inbegrepen in deze verze-
kering.

Wat is verzekerd?   Wat is niet verzekerd?  

	 Basiswaarborgen: 
   Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid (art. 
    1382 tot 1386bis en 544 van het Burgerlijk Wetboek) voor 

de lichamelijke (tot 26.442.133 EUR (geïndexeerd)) en ma-
teriële schade (tot 3.869.580 EUR (geïndexeerd))  die u of 
een andere verzekerde veroorzaakt aan derden (zoals ge-
definieerd in de algemene voorwaarden) in het kader van 
uw privéleven, en met name

		 		 tijdens uw verplaatsingen  als  voetganger,  fietser,  
of gebruiker van enig anderal dan niet gemotoriseerd 
voortbewegingstoestel, dat niet aan de verplichte 
motorrijtuigenverzekering is onderworpen  of als 
passagier van enig voertuig. 

		 		 tijdens uw sport- en vrijetijdsactiviteiten, eveneens
      in geval van het gebruik van een vaartuig of zeilboot 

(tot 300 kg et met een maximaal vermogen van 10 
PK-DIN) en in geval van recreatief of sportief gebruik 
van een drone van maximaal 1 kilo op een privéter-
rein in Europa.

		 		 door de huisdieren of rijpaarden (maximum 2) waarvan 
      u eigenaar of bewaker bent.
		 		 door de gebouwen die dienen als uw hoofdverblijf, 
      tweede verblijf of vakantieverblijf (evenals uw gara-

ges, de stoepen, antennes, liften, tuinen en aangren-
zende terreinen en door het gebouw bewoond door 
een verzekerde student).

		 		 indien uw minderjarig kind, buiten uw medeweten
      of dat van de houder van het voertuig, een motorrij-

tuig of een voertuig op rails bestuurt zonder hiervoor 
de wettelijke leeftijd te hebben bereikt. De schade 
aan het voertuig zijn eveneens gedekt indien dit 
voertuig toebehoort aan een derde.

   Rechtsbijstand: tussenkomst tot 25.000 EUR voor de
    verdediging van uw rechten in het geval van een strafbaar 

feit of in het kader van een van een minnelijke of gerech-
telijke eis tegen een derde.

  Optionele waarborgen: u kan uw basisverzekering burger-
  lijke aansprakelijkheid aanvullen voor de schade veroorzaakt
		  door rijpaarden waarvan u eigenaar bent (indien u er 
    meer dan twee heeft)
		  door andere gebouwen dan deze hernomen in de basis-
    waarborg 	 	 	 	  
 

 x De opzettelijke schade veroorzaakt door verzekerden die de 
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 x  De schade veroorzaakt door verzekerden die de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt, in geval van zware fout, dat wil zeg-
gen onder invloed van verdoven-  de middelen of in staat 
van dronkenschap, door deelname aan een handgemeen of 
door zelfmoord of poging tot zelf- moord.

  In dat geval blijft de aansprakelijkheid van de verzekerde die 
burgerlijk aansprakelijk is (bijvoorbeeld de ouders van de 
da- der van de schade) gedekt, met de mogelijkheid van ver-
haal (maximum 31.000 EUR) tegen de dader van de schade.

 x De schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goede-
ren, met inbegrip van dieren die u onder uw bewaking heeft.

 x De schade die voortvloeit uit de burgerlijke aansprakelijkheid 
die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering 
(bijvoorbeeld de verzekering BA Motorrijtuigen of de verze-
kering BA Jacht).

 x Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen be-
halve de drones die onder de basiswaarborg van artikel 3,b), 
5 AV vallen.

 x De schade aangericht door brand, vuur, rook of ontploffing 
ontstaan in een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, 
huurder of bewoner is. De schade aan een kamer van een 

  hotel of soortgelijke instelling blijft echter steeds gedekt. 

 x De schade veroorzaakt door de gebouwen als gevolg van hun 
opbouw, verbouwing of herstelling, behalve indien het ge-
bouw bestemd is (of dient als) de hoofdverblijfplaats te wor-
den van een verzekerde, voor zover die werken uitsluitend 
uitgevoerd worden door een verzekerde. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?  

 ! Een eigen risico van 263,84 EUR (geïndexeerd) wordt toege-
past voor de schadegevallen die gedekt worden in burgerlijke 
aansprakelijkheid privéleven. 
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   Waar ben ik gedekt? 

	 De verzekering voor de Burgerlijke aansprakelijkheid en de Rechtsbijstand zijn overal ter wereld geldig op voorwaarde dat de 
  verzekeringsnemer zijn hoofdverblijf in België heeft. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

	- U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 - U dient ons op de hoogte te stellen indien het risico wordt gewijzigd tijdens de looptijd van het contract (bv.: u verhuist naar het
  buitenland, een deel van uw woning wordt bestemd voor uw professionele activiteit, u verhuurt een van uw gebouwen).

 - U dient al de nodige maatregelen te treffen, om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet.

 - U dient ons ieder feit dat aanleiding kan geven tot de tussenkomst van de verzekering, evenals zijn omstandigheden, binnen de 
  8 dagen te melden. Bovendien moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en 
  te beperken. 

 - U dient ons binnen de 48 uur alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten over te maken die betrekking kunnen hebben op een feit
  dat aanleiding kan geven tot de waarborg van het contract.

Wanneer en hoe betaal ik?

	U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

	De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

	U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te bren-
gen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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