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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

 Lichamelijke en stoffelijke schade  

 Verzekerd bedrag per schadegeval voor lichamelijke schade: 
€18 000 000 (gekoppeld aan de index) 

 Verzekerd bedrag per schadegeval voor stoffelijke schade: 
€5 000 000 (gekoppeld aan de index) 

 Verhaalsrecht van een autoverzekeraar tegen een gezinslid dat 
een ongeval met een zwakke weggebruiker veroorzaakte, ook 
wanneer een ander gezinslid deze zwakke weggebruiker is 

 Schade veroorzaakt door huisdieren, incl. rijpaarden (max. 2 
zonder gespan), pony’s of shetlanders 

 Schade veroorzaakt met een motorvoertuig bestuurd door 
een verzekerde die niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om 
een voertuig te besturen, zonder medeweten van zijn ouders 
/ toezichthouders 

 Schade veroorzaakt door een zeilboot tot 300 kg en door een 
motorboot tot 10 PK 

 Schade veroorzaakt door telegeleide vliegtuigen, incl. drones 
tot 5 kg 

 Schade veroorzaakt door tuinwerktuigen, elektrische fietsen 
met trapondersteuning tot 45 km/u, elektrische rolstoelen, 
hoverboards, elektrische steps, … voor zover er geen andere 
verzekering tussenkomt 

 Schade veroorzaakt door een gezinslid als toevallige en 
toegelaten bestuurder van een onverzekerde boot of een 
onverzekerde jetski van een derde  

 Schade veroorzaakt door een gezinslid als passagier van een 
boot of luchtvaartuig 

 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

 Eigen schade van het gezin  

 Opzettelijke schade, behalve indien veroorzaakt door een     
-16-jarige verzekerde 

 Schade veroorzaakt door een zware fout, behalve indien 
veroorzaakt door een -18-jarige verzekerde (bijv. 
dronkenschap) 

 Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen 

 Schade veroorzaakt door onroerende goederen die 
inkomsten opleveren of worden gebruikt in het kader van 
een beroepsactiviteit  

 Stoffelijke schade door vuur, brand, ontploffing of rook 
ingevolge vuur of brand ontstaan in een gebouw waarvan 
de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is of ontstaan 
in een ziekenhuis waarin de verzekerde opgenomen is 

 Schade veroorzaakt door een contractuele fout 

 Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering 
(bijv. motorrijtuigverzekering) 

Optionele waarborgen 

o Verzekering Rechtsbijstand 

 Geschillen die verband houden met de wetgeving op 
arbeidsongevallen 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het 
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Het indexcijfer 
van de consumptieprijzen (hierna “index”) voor de in dit document opgenomen bedragen die aan dit cijfer gekoppeld zijn, is 102,72 van oktober 
1998 (basis 1996 = 100). Gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle 
bijkomende informatie wat betreft de vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en 
plichten van de verzekerde. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar. 

 
Welk soort verzekering is dit ?  
De Gezinspolis van Fidea (ook wel ‘Familiale Polis’ genoemd) verzekert de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de 
verzekeringnemer, de personen met wie hij als een gezin samenleeft en, in specifieke omstandigheden, van bepaalde bijkomende personen (bijv. 
personen onder uw leiding, gezag of toezicht). Deze verzekering zal de schade vergoeden die in het kader van uw privéleven werd veroorzaakt 
aan derden.  
Daarnaast hebt u de mogelijkheid deze polis uit te breiden met een verzekering Rechtsbijstand. 

 

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid               
  

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                                                                                           Gezinspolis 
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 (vervolg) 

 Schade veroorzaakt door onroerende goederen die het gezin 
toebehoren en die het gezin huurt of gebruikt 

 Schade veroorzaakt door het gebouw dat een gezinslid 
opricht als gezinswoning 

 Schade veroorzaakt door het deel van het hoofdverblijf dat 
een gezinslid gebruikt voor een vrij beroep of voor een 
handel zonder afzet van koopwaar 

 Schade veroorzaakt door kamers en appartementen in het 
hoofdverblijf (max. 3 kamers of 2 app.), door garages (max. 3) 
en door gronden (max. 3 ha) die een gezinslid verhuurt 

 Schade aan een hotelkamer (met inhoud) of een 
ziekenhuiskamer (met inhoud) waar de verzekerde verblijft  

 Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water 
en het breken van ruiten aan gebouwen, stacaravans en tenten 
die niet aan de verzekerde toebehoren en die hij bijvoorbeeld 
gebruikt tijdens zijn vakantie of tijdens een feest  

en 

schade aan één van deze gebouwen ten gevolge van een 
andere oorzaak tot €1 250,00 indien u dit verblijf niet langer 
dan 90 opeenvolgende dagen huurt of gebruikt 

 Schade aan toevertrouwde goederen tot €1 250,00 

 Burenhinder na een plotse en onverwachte gebeurtenis 

 Schade opgelopen door een derde die de verzekerde of zijn 
goederen redt tot €50 000,00 per schadegeval 

 Kosten voor opsporing van een vermist minderjarig gezinslid 
tot €12 500,00 

 Reddingskosten waartoe wij wettelijk gehouden zijn tussen te 
komen 

 Kosten van de burgerrechtelijke verdediging (ook in kader van 
de strafprocedure) tegen onterechte of te hoge schade-eis 
binnen de wettelijke limieten 

Optionele waarborgen 

o Verzekering Rechtsbijstand 

 Terugvordering van schade veroorzaakt door 
derden aan een gezinslid in het kader van zijn 
privéleven 

 De strafrechtelijke verdediging van een gezinslid 
voor een gedekt schadegeval  

 Verzekerd bedrag per schadegeval en voor alle 

begunstigden samen: €40 000,00 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborgen 

! Stoffelijke schade: franchise van €176,62 (gekoppeld aan 
de index) 

! Rijpaarden: indien 3 tot 5 rijpaarden en/of gespan zal een 
bijpremie worden aangerekend 

! Opsporing van vermiste kinderen: franchise van €150,00 

 

Optionele waarborgen 

o De dekkingsbeperkingen zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden 
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 Waar ben ik gedekt ?  

 Wereldwijd, zolang de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in België heeft. 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst moet u dat aan ons melden.  
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet u 

alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken. 
• U moet uw medewerking verlenen zodat de afhandeling van het schadegeval vlot kan verlopen. 
• U mag geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een 

aansprakelijke derde. 
 
 

   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 worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd. 

   Hoe zeg ik mijn contract op ?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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