Aansprakelijkheidsverzekering
Bijzondere Voorwaarden

AP15

Inhoudsopgave

Informatie:
•
Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade.
•
Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
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I
1.1

Algemeen

Welke voorwaarden gelden?
De Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de clausules op uw polis en de Algemene Voorwaarden de basis voor uw verzekering.

1.2

Wat bedoelen wij met?
Aanspraak
Een vordering van iemand anders tegen een verzekerde tot vergoeding van schade als gevolg van een handelen of nalaten door de
verzekerde.
Joyriding
Het korte tijd rijden of varen met andermans motorrijtuig of vaartuig zonder zijn toestemming.
Kleine vaartuigen
Roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlak van hoogstens 25 m2 en dergelijke vaartuigen, tenzij deze vaartuigen
zijn uitgerust met een of meer motoren met een vermogen van meer dan 7,5 kW in totaal.
Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van een persoon, ook als deze daardoor overlijdt. En ook alle schade die daarvan een gevolg
is.
Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak van iemand anders en alle schade die daarvan een gevolg is.
Verzekerden
Staat op uw polis dat u verzekerd bent als alleenstaande? Dan gelden als verzekerde:
a. u;
b. bij u logerende personen als zij niet zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten;
c. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor u of een andere verzekerde.
Staat op uw polis dat u verzekerd bent als gezin? Dan gelden als verzekerde:
a. u;
b. de bij u inwonende partner;
c. het bij u inwonende eigen-, pleeg- of stiefkind;
d. het voor stage of studie uitwonend eigen-, pleeg- of stiefkind;
e. de bij u inwonende grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde familie;
f.
bij u logerende personen als zij niet zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten;
g. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor u of een andere verzekerde.
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II
2.1

Verzekering

Wie is verzekerd?
De verzekerde, maar alleen als deze een vaste woonplaats in Nederland heeft en ingeschreven staat in het Nederlands
Bevolkingsregister.
In deze voorwaarden worden alle verzekerden verder aangesproken met u.

2.2

Waar bent u verzekerd?
Deze verzekering geldt overal in de wereld.

2.3

Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk bent voor personenschade of zaakschade. De schade moet zijn ontstaan en
veroorzaakt tijdens de duur van de verzekering. Op uw polis staat voor welk bedrag u per aanspraak, voor alle verzekerden samen,
bent verzekerd.
Daarnaast bent u verzekerd:
a. voor uw meeverzekerde kind als dit tijdens de vakantie of vrije tijd voor anderen dan verzekerden werkt;
b. als u werkt als bejaardenverzorger, demonstrateur, diëtiste, enquêteur, geestelijk verzorger, dominee, kinderoppasser of
gastouder, koordirigent, maatschappelijk werker, of als u werkt als onbetaald vrijwilliger;
c. bij vrijwillige hulpverlening:
voor schade aan anderen dan verzekerden als u vrijwillig en onbetaald hulp verleent ter voorkoming van:
1. dood of lichamelijk letsel of,
2. onmiddellijk dreigende schade aan zaken van een verzekerde.
De schaderegeling wordt in overeenstemming met het burgerlijk recht vastgesteld.
De benadeelde moet wel een natuurlijke persoon en rechtstreeks betrokkene zijn. Dit mogen ook erfgenamen zijn.
U bent alleen verzekerd als uit een andere verzekering geen recht op vergoeding bestaat. Een eigen risico van een andere verzekering
wordt niet vergoed.

2.3.1

Verzekerden onderling
Brengen één of meer verzekerden elkaar personenschade toe, dan vergoeden wij de schade als deze niet via een andere verzekering
of voorziening is verzekerd. Schade aan een eigen zaak van een verzekerde is niet verzekerd.
De vorderende partij moet een direct betrokkene zijn. Is de verzekerde overleden, dan geldt de nabestaande ook als betrokken e.
Loopt uw huispersoneel tijdens het werk dat zij voor u doen schade op? Dan is de personen- en zaakschade van uw huispersoneel
verzekerd.

2.3.2

Waarborgsom
Verlangt een overheid een waarborgsom van u als gevolg van een verzekerde gebeurtenis? Dan schieten wij deze voor tot maximaal
10% van het verzekerd bedrag. U machtigt ons dan om over het bedrag te beschikken, zodra dit teruggegeven wordt. U doet er ook
alles aan om het bedrag zo snel mogelijk terug te krijgen.

2.3.3

Woning
U bent verzekerd wanneer u als bezitter van een woning of woonboot aansprakelijk wordt gesteld voor personen- en zaakschade. Ook
als:
a. u de woning in eigendom hebt gekregen om er zelf in te wonen, maar er nog niet woont;
b. u de woning niet meer bewoont;
c. het een stacaravan, huisje op een volkstuin of een in Europa gelegen vakantie- of tweede woning betreft, tenzij u deze alleen
gebruikt voor verhuur aan anderen.
U bent ook verzekerd als u als huurder aansprakelijk bent voor:
a. schade aan een door u gehuurde en bewoonde woning door een (schotel)antenne, vlaggenstok, zonwering, voorzetraam en
dergelijke, die aan de woning zijn bevestigd;
b. schade, veroorzaakt door brand of ontploffing, aan een gehuurde en door u bewoonde woning en de daarin aanwezig zaken
waarvan u, of een andere verzekerde, geen bezitter of houder bent. Wij vergoeden maximaal
€ 175.000,- per aanspraak;
c. schade aan een gehuurde buitenlandse vakantiewoning en/of de inboedel daarvan. U bent verzekerd als de schade wordt
veroorzaakt door brand of water dat plotseling uit in de woning aanwezige leidingen, installaties of toestellen stroomt.

2.3.4
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Schade aan zaken van bezoekers van de verzekerden
Als door uw toedoen schade aan een zaak van uw bezoeker ontstaat, vergoeden wij maximaal € 1.000,- per aanspraak, als uw
handelen of nalaten niet onrechtmatig is. Dit geldt alleen als uw bezoek met uw toestemming aanwezig is.

Dit is niet van toepassing voor schade aan zaken van huurders, onderhuurders of personen die voor hun beroep in uw woning zijn. Ook
geldt dit niet voor auto’s, motoren, bromfietsen, fietsen en scooters.
2.3.5

Sport en spel
Als u tijdens of door sport en spel schade aan iemand toebrengt, vergoeden wij de schade tot maximaal € 12.500,-. Schade aan uw
medespeler en/of –sporter is niet verzekerd en ook de schade die veroorzaakt is door eigen schuld van degene aan wie u schade
toebrengt is niet verzekerd. Wij vergoeden dergelijke schade niet wanneer een rechtspersoon u aanspreekt voor een vergoeding.

2.3.6

Dieren
U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade:
a. aan een gehuurd of geleend paard dat onder uw toezicht staat of door u bereden wordt, tot maximaal € 5.000,- per aanspraak;
b. waarvoor u aansprakelijk bent en die is veroorzaakt door:
•
uw huisdieren;
•
uw grote dieren, zoals een koe, paard, schaap, lama of gnoe, met een maximum van 3 grote dieren.
Hebt u meer dan 3 grote dieren en staat dit vermeld op uw polis, dan zijn deze meeverzekerd.

2.3.7

Vriendendienst
Bewijst u iemand een vriendendienst en veroorzaakt u bij hem schade? Dan vergoeden wij de door u veroorzaakte schade, ook als u
wettelijk niet aansprakelijk bent.
Bij toekenning van een dergelijke schade:
a. verminderen wij de vergoeding met alle aanspraken op vergoeding van de eisende partij die uit een andere verzekering of
voorziening komen;
b. wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde
natuurlijke persoon of diens erfgenamen;
c. vergoeden wij tot maximaal € 12.500,- per aanspraak voor alle benadeelden samen.

2.4

Welke extra kosten vergoeden wij?
Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij:
a. de kosten van proces- en rechtsbijstand, gemaakt met onze toestemming of op ons verzoek;
b. de wettelijke rente over de verzekerde schade.

2.5

Wat is niet verzekerd?
In de Algemene Voorwaarden vindt u welke standaard uitsluitingen er gelden. Daarnaast bent u ook niet verzekerd voor schade door:

2.5.1

Opzet
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid:
a. als u met opzet schade aan een persoon of zaak toebrengt door iets te doen of juist niet te doen en dit in strijd met de wet is.
b. als de schade is ontstaan door seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook.
Was u onder invloed? Dat doet niets af aan het opzettelijke karakter van uw gedrag.
Dit geldt ook als u in groepsverband betrokken was bij deze gedragingen, ook al deed u niets of liet u niets na.

2.5.2

Werk
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als u een (neven)bedrijf of (neven)beroep uitoefent of betaalde
handenarbeid verricht. Een aantal werkzaamheden zijn wel verzekerd en genoemd in artikel 2.3. Hiervoor geldt dat een werkgever, zijn
rechthebbende of relaties geen aanspraak kunnen maken op deze dekking.
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2.5.3

Zaken onder opzicht
U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die u of een ander voor u:
a. onder zich heeft op grond van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik, waaronder het recht
van gebruik en bewoning;
b. onder zich heeft op grond van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van handenarbeid anders
dan bij wijze van vriendendienst;
c. onrechtmatig onder zich heeft;
d. onder zich heeft, als het gaat om motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen;
e. onder zich heeft als het gaat om verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, zoals betaalpassen, creditcards,
chipkaarten en telefoonkaarten.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken die verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft, tot een
bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis .

2.5.4

Motorrijtuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen
U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig dat u bezit,
houdt, bestuurt of gebruikt.
Wel bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:
1. u als passagier van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig;
2. huispersoneel bij gebruik van een motorrijtuig van het personeelslid zelf voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden;
3. een motorisch voortbewogen object, zoals een maaimachine, caravanmover of kinderspeelgoed, als dit niet harder dan 16
kilometer per uur kan rijden;
4. een aanhanger, zoals een caravan, boottrailer of aanhangwagen, als deze niet gekoppeld is aan een motorrijtuig;
5. een modelvliegtuig met een gewicht van hoogstens 20 kg, een kabelvlieger van maximaal 1,5m2 oppervlak, een deltavlieger,
parasail of een parachute
6. een op afstand of met lijn bediende modelauto of –boot met een vermogen van minder dan 3 kW;
7. een klein vaartuig;
8. een door u bewoonde woonboot afgemeerd op de vaste ligplaats;
9. een elobike: een fiets met elektrische trapondersteuning;
10. joyriding door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, maar bij een brom- of snorfiets alleen als deze jonger is dan 16 jaar.
Als het motorrijtuig niet toebehoort aan of in gebruik is bij een verzekerde dan bent u ook verzekerd voor de aansprakelijkheid voor
de schade aan het motorrijtuig tot maximaal € 12.500,-.
Aansprakelijkheid, die op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) verzekerd moet zijn, is niet
verzekerd.
Wij vergoeden niet als de schade al op een andere verzekering verzekerd is.

2.5.5

Woonplaats niet langer in Nederland
Vertrekt u uit Nederland en laat u zich uitschrijven bij de gemeente waar u woont? Dan bent u nog maximaal 30 dagen na uitschrijving
verzekerd. Wij betalen u de teveel betaalde premie terug, als u uw vertrekt tijdig aan ons hebt doorgegeven.
Gaat uw kind buiten Nederland studeren of stage lopen? Dan blijft dit gewoon meeverzekerd.

2.5.6

Wapens
U bent niet verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met een wapen waarvoor u geen (volgens de Wet Wapens en
Munitie) voorgeschreven vergunning hebt.
Schade die u tijdens de jacht met een vuurwapen veroorzaakt is alleen verzekerd als u het jachtrisico hebt meeverzekerd en dit ook op
uw polis staat.

2.5.7

6

Contractuele aansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit contractuele verplichtingen.

III
3.1

Schade

Wat vergoeden wij?
Wij kunnen benadeelde direct schadeloos stellen of met hem een schikking treffen. Als de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen
bestaat en de totale waarde van deze uitkeringen hoger is dan het verzekerde bedrag, dan wordt de hoogte of duur van de uitkering
hierop aangepast. Personenschaden behandelen wij volgens het bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2

Hoeveel moet u zelf betalen (eigen risico)?
Als er een eigen risico is, staat dit op uw polis.

3.3

Wat doen wij in geval van een strafzaak?
Als er tegen u strafvervolging wordt ingesteld, kunnen wij u door een raadsman laten bijstaan. Wij verwachten van u dat u uw
medewerking verleent. Wij kunnen u niet verplichten tegen het vonnis een hoger beroep of cassatie aan te tekenen. Wij kunnen u
hiertoe wel verplichten als u niet of niet tijdig hebt gereageerd en hierdoor uitspraak is gedaan zonder uw aanwezigheid of wij u
daardoor niet naar behoren hebben kunnen bijstaan.

3.4

Wat doen wij bij schade door een kind en alleenstaande dekking?
Bent u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw kinderen, maar bent u verzekerd als alleenstaande? Dan zullen wij de sch ade
toch vergoeden. U hebt in dat geval een eigen risico van € 150,- per aanspraak.
Uw premie en verzekering worden direct aangepast naar een gezinsdekking.
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