Aansprakelijkheidsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

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
Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
u, uw gezinsleden en andere huisgenoten zijn
verzekerd. Ook een au pair of uw huispersoneel is
verzekerd. Wie precies verzekerd zijn is afhankelijk
van de hoedanigheid op de polis: Alleenstaand,
Alleenstaande met kinderen, Gezin met of zonder
kinderen.

Schade aan uw eigen spullen of die van
uw huisgenoten is niet verzekerd.

Extra informatie
Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en
inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende
kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen
mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door
kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de
aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren
Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens
logeren bij iemand anders is verzekerd.
Extra informatie
De maximale schadevergoeding is beperkt tot
maximaal € 12.500,-.

Schade tijdens een vriendendienst
Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst
is verzekerd. De maximale schadevergoeding is
beperkt tot maximaal € 12.500,-.
Extra informatie
Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine
te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit
uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier
Schade die uw huisdieren bij iemand anders
veroorzaken, is verzekerd.
Extra informatie
Bijvoorbeeld: Uw hond rukt zich los en rent plotseling
de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Extra informatie
Letselschade toegebracht aan uw huisgenoten
onderling is wel verzekerd.

Schade aan gehuurde of geleende spullen
Niet verzekerd.
Extra informatie
In bepaalde gevallen (zie hiervoor de
polisvoorwaarden) is er een beperkte dekking voor
zaken onder opzicht met een maximale vergoeding
van € 12.500,-.

Schade door auto
Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet
verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).
Extra informatie
Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een
maaimachine (maximaal 16 kilometer per uur) of een
elobike? Dan is dit wel verzekerd.

Schade tijdens werk
Schade die verband houdt met het uitoefenen van
een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten
van betaalde handenarbeid is niet verzekerd.
Extra informatie
Er is wel dekking tijdens vakantie-/weekendwerk en
stagewerkzaamheden van de meeverzekerde
kinderen. De aansprakelijkheid tijdens uitoefening
van mantelzorg en vrijwilligerswerk is ook verzekerd.

Schade door de eigen woning
Schade veroorzaakt door uw eigen woning in
Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die
op de auto van de buurman valt.
Extra informatie
U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade door sport en spel
Als een verzekerde tijdens het sporten of spelen per
ongeluk een medespeler verwondt, dan is dit
verzekerd. De maximale vergoeding bedraagt
€ 12.500,-.

Opzet, seksuele gedragingen en groepsaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een
verzekerde (alleen of in groepsverband) voor schade
welke opzettelijk is veroorzaakt. De
aansprakelijkheid van een verzekerde (alleen of in
groepsverband) voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit een seksuele of seksueel getinte
gedraging van welke aard dan ook is uitgesloten van
dekking
Fraude, strafbare activiteiten, molest
Er is geen dekking wanneer bij het afsluiten van de
verzekering of bij schade fraude is gepleegd. Of
wanneer schade ontstaat tijdens strafbare
activiteiten. Schade veroorzaakt door of ontstaan uit
en/of verergerd is door een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, oproer en muiterij van enige
gewapende macht is niet verzekerd.
Extra informatie
Ook aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of
gebruik van wapens als bedoeld in de Wet Wapens
en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning
heeft is niet verzekerd. Ook niet tijdens de jacht.

Vaartuigen en luchtvaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig.
Extra informatie
Er is wel dekking wanneer de schade is veroorzaakt
door of moet roeiboten, kano's, surfplanken en
zeilboten met een zeiloppervlak van maximaal 25m2
en deze niet zijn uitgerust met een motor met een
vermogen van meer dan 7,5 KW. Voor
luchtvaartuigen geldt dat er wel dekking is voor
schade veroorzaakt door of met modelvliegtuigen,
waarvan het gewicht ten hoogste 25 kilo bedraagt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst?
Dan is het verzekerd bedrag lager.
Eigen risico
U heeft geen eigen risico.
Fiets met elektrische trapondersteuning
Schade veroorzaakt door of met een fiets met
elektrische trapondersteuning is verzekerd, behalve
wanneer dit een speedpedelec betreft. Voor deze
fiets is een aparte aansprakelijkheidsverzekering
noodzakelijk.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering heeft een wereldwijde dekking van maximaal € 1.500.000,- per aanspraak.

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. En geef verandering in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt in de volgende gevallen: een verzekerde zijn
woonplaats niet langer in Nederland heeft, opzegging door u of opzegging door ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald
wordt bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op ons website.
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