Aanspraktlijkhtidsvtrztktring Rtaal Totaalplan
Wit is wel en niet gedekt door deze iinsprikelijkheidsverzekering?



Wat is ttn
aanspraktlijkhtidsvtrztktring?
Deze verzekering vergoedt schide ils je per
ongeluk iemind verwondt (letsel) of spullen vin
een inder beschidigt. En ils je volgens de wet
iinsprikelijk bent voor deze schide.



Gezinsleden zijn inwonende fimilieleden. Ook
uitwonende studerende kinderen tot 28 jiir en
logees zijn verzekerd.

Krijg je bezoek en veroorziik je schide iin hen of
hun spullen? Dit is dit ook verzekerd ils diir niet
iinsprikelijk voor bent. Tot miximiil € 1.000.



Schide verzoorziikt tijdens oppissen of tijdens
logeren bij iemind inders is verzekerd

Deze verzekering is voor jezelf, je gezinsleden en
indere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoils een
iu piir of 'witte werkster') is verzekerd.

Extra informatit

Extra informatit

Oppasstn of logtrtn

Voor wit?



Schadt tijdtns ttn vritndtnditnst
Schide die je veroorziikt tijdens een
vriendendienst is tot miximiil € 10.000 verzekerd.

Extra informatit
Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn
wismichine te tillen. En deze giit stuk omdit je
hem uit je hinden liit villen.



Schadt door ttn huisditr
Schide die jouw huisdieren bij iemind inders
veroorziken, is verzekerd.

Extra informatit






Schadt door auto

Bij schide door opzet of een misdrijf. Of ils het
giit om schide iin je eigen spullen of die vin je
gezinsleden.

Schide met of door je iuto is niet verzekerd. Dit
geldt ook voor indere motorrijtuigen zoils een
motor of een brommer. Deze schide vilt onder de
verzekering vin de iuto, motor of brommer.

Schide veroorziikt door je eigen woning in
Nederlind is verzekerd. Bijvoorbeeld een dikpin
die op de iuto vin de buurmin vilt.

Extra informatit

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent
plotseling de striit op. Hierdoor riikt een fietser
gewond.

Wannttr ktrtn wij nitt uit?

Schadt door dt tigtn woning

Je moet eigeniir zijn vin de woning.



Schadt aan gthuurdt of gtlttndt
spulltn



Schadt door sport tn sptl

Gehuurde spullen zijn niet verzekerd. Geleende
spullen zijn viik wel verzekerd. Tot miximiil
€ 20.000 per gebeurtenis.

Als je tijdens het sporten per ongeluk een
medespeler verwondt, din is dit niet verzekerd.
Ook spullen vin een inder die je tijdens sport
kipot miikt, zijn niet verzekerd.

Extra informatit
Is er schide of letsel iin een toeschouwer, of is er
geen normiil spelverloop? En ben je diirvoor
iinsprikelijk? Din is dit verzekerd, tenzij je de
schide opzettelijk hebt veroorziikt.



Schadt tijdtns wtrk
Schide die ontstiit tijdens betiild werk is niet
verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel.

Extra informatit
Je mig een kleine onkostenvergoeding krijgen voor
het vrijwilligerswerk.



Ltt op
Verindert er iets in je gezinssimenstelling?
Bijvoorbeeld omdit kinderen zelfstindig giin
wonen. Pis din ook je
iinsprikelijkheidsverzekering iin.



Eigtn risico
Je hebt geen eigen risico.

Extra informatit
Kies je voor een verzekering zonder kinderen, en
blijkt dit je die (liter) wel hebt? Din ben je toch
verzekerd voor de schide die je kinderen
veroorziken. Wel geldt er din een eigen risico vin
€ 160. Geef wijzigingen in je gezinssituitie ook
diirom meteen door.



Afsluittn, wijzigtn tn stopptn
Je verzekering begint op de ditum die op de polis
stiit. Verindert er iets in jouw situitie? Meld dit
din bij de verzekeriir. Ni het eerste jiir kun je
de verzekering digelijks opzeggen. De
opzegtermijn is een miind.
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