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Het doel van dit informatiedocument is u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het 
is niet afgestemd op uw specifieke behoeften en de verstrekte informatie is niet volledig. Raadpleeg de precontractuele en contractuele 
voorwaarden bij deze verzekering voor bijkomende informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen.

De dekking privéleven is tweeledig: 
- Burgerlijke aansprakelijkheid beschermt u tegen de financiële gevolgen van een schade die u of een gezinslid toebrengt aan derden, 
 wanneer u buitencontractueel aansprakelijk bent.
- Rechtsbijstand, nl. de dekking van de kosten voor het verdedigen van uw belangen wanneer u of een lid van uw gezin schade lijdt veroor-
 zaakt door een derde in omstandigheden van buitencontractuele aard, met een begrensde tussenkomst in geval van insolventie van de 
 aansprakelijke derde partij. De dekking omvat ook de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde. De verzekering kan als optie 
 afgesloten worden bij onze CDA Home Elite-woningverzekering.

✔ Bij Burgerlijke Aansprakelijkheid: lichamelijke en/of 
 materiële schade toegebracht aan derden door:

 Een verzekerde, u en alle personen van uw gezin, in het 
 kader van het privéleven op basis van de art. 1382 tot 
 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, wij breiden de hoe-
 danigheid van de verzekerde uit tot personen die niet 
 beroepshalve (al dan niet gratis) belast zijn met het tijdelijk 
 oppassen van kinderen of dieren die een verzekerde toe-
 behoren, als zij aansprakelijk zijn tijdens het oppassen.

✔ Bij Rechtsbijstand: de kosten voor het verdedigen van uw 
 belangen wanneer u of een lid van uw gezin schade lijdt 
 wanneer een derde buitencontractueel aansprakelijk is en 
 bij insolventie van die derde partij. De bedragen van deze 
 vergoedingen zijn begrensd.

Schade veroorzaakt:
✘ In het kader van het beroepsleven en / of van contractuele 
 aard
✘ Door opzet of zware fout
✘ Door zware fout binnen de persoonlijke burgerlijke aan- 
 sprakelijkheid van een verzekerde die minstens 16 jaar oud 
 is en dader is van volgende zware fouten: dronkenschap, 
 alcoholintoxicatie of andere producten met een gelijkaardig 
 effect, weddenschappen en uitdagingen
✘ Door gebruik van motorrijtuigen die onder de verplichte 
 verzekering vallen.
✘ Door het gebruik van luchtvaartuigen, motorboten, zeil-
 schepen.
✘ Door jachtfeiten en wild.
✘ Door rijpaarden en hun gespan (tenzij anders vermeld in de
 bijzonder voorwaarden).
✘ Aan roerende en onroerende goederen of dieren die een 
 verzekerde onder zijn bewaking heeft.

Schikkingen met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke, trans- 
actionele of administratieve boetes en andere kosten verbonden 
aan de procedure bij strafrechtelijke verdediging. Geschillen 
van contractuele aard of geschillen waarvan het hoofdbedrag 
minder dan 250 EUR bedraagt en 1250 EUR voor procedures in 
cassatie of voor een internationale rechtbank. Valse verklaringen, 
schijnverklaringen of fraude en collectieve gewelddaden zijn 
altijd uitgesloten.

! In burgerlijke aansprakelijkheid:
 - Toepassing van een eigen risico van 266,08 € in 01/2021 (*), behalve voor lichamelijke schade.
 - Materiële schade is gedekt tot 3.801.110,67 EUR (*)
 - Lichamelijke schade is gedekt tot 26.607.774,72 EUR (*)
 (*) Volgens de consumptie-index 154,69 vanaf 01/2021 (basis 100 in 1996)

 
! In rechtsbijstand: 
 - De kosten voor de verdediging zijn beperkt tot een bedrag van € 15.000 per schadegeval of geschil.
 -  De aanvullende waarborg in geval van insolventie van de aansprakelijke derde is beperkt tot 6.200 EUR per geschil.

Wat is verzekerd?

Welk soort verzekering is dit?

Wat is niet verzekerd?

Zijn er dekkingsbeperkingen?
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Wanneer en hoe betaal ik?

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Waar ben ik gedekt?

Wereldwijd zolang u uw hoofdverblijfplaats in België heeft

– Bij het afsluiten van het contract: vermeld nauwkeurig alle omstandigheden die u bekend zijn en die u redelijkerwijs als onderdeel 
 van de risicobeoordeling kunt beschouwen.
– Tijdens het contract: breng ons op de hoogte van alle wijzigingen die een blijvende verzwaring van het risico met zich meebrengen, 
 met name:
 •  De samenstelling van uw gezin van een of meer andere personen, indien u een korting «60-plusser» of «alleenstaande» geniet
 •  De geboorte of adoptie van een kind, indien u de korting «alleenstaande» geniet.
– In geval van schade:
 •  Neem alle nuttige maatregelen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken
 •  Onthoud u van elke erkenning van aansprakelijkheid of belofte van schadeloosstelling
 •  Geef het schadegeval aan en informeer ons binnen 8 dagen nauwkeurig over de omstandigheden, de oorzaken en de omvang van 
  de schade
 •  Werk mee aan de afhandeling van de schade. Bijvoorbeeld: onze expert ontvangen, juridische documenten verzenden, ...
 •  Bezorg ons alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken binnen 48 uur
 •  Doe geen afstand van verhaal op de aansprakelijke personen en de borgen

U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling. U kunt ervoor kiezen om tegen 
een eventuele meerprijs uw premie op te splitsen.

De duur, de jaarlijkse termijn en de ingangsdatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. De waarborgen treden 
in werking de dag na betaling van de eerste premie en ten vroegste om 00 uur op de vervaldag vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt het contract aangegaan voor een periode van één jaar. Op het einde van de 
termijn wordt het contract stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

U kunt uw verzekeringscontract uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum van het jaarcontract opzeggen. Opzegging van het contract 
dient te gebeuren per aangetekende brief, per gerechtsdeurwaarder of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbevestiging.
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