
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor u samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen u voor de 
uitgebreide voorwaarden naar onze downloads.

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. U kiest voor een verzekerd bedrag van 1,5 miljoen of 3 miljoen per gebeurtenis.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering is voor u, uw partner en inwonende
(adoptie)kinderen jonger dan 24 jaar. Ook 
meeverzekerd zijn uitwonende, studerende kinderen 
jonger dan 24 jaar.

 Oppassen of logeren 
Schade veroorzaakt door kinderen, tijdens 
oppassen of logeren bij iemand anders is 
verzekerd.

 Schade tijdens een vriendendienst 
Schade die u veroorzaakt tijdens een 
vriendendienst is verzekerd.

 Schade door een huisdier 
Schade die uw huisdieren bij iemand anders 
veroorzaken is 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. 

 Schade in het verkeer 
Schade die u veroorzaakt als voetganger of fietser 
in het verkeer.

 Verhaalservice letselschade 
Heeft u letsel door een ongeval én is iemand 
anders aansprakelijk voor dat ongeval? In dat 
geval bieden wij u hulp bij het verhalen van uw 
letselschade.

Wat is niet verzekerd?
Schade door opzet, fraude of een misdrijf. Ook
schade aan uw eigen spullen of die van uw 
gezinsleden en andere huisgenoten. Of als de 
verzekerde onder invloed is van alcohol, drugs, 
medicijnen of andere bedwelmende stoffen.

 Schade aan gehuurde spullen 
Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. 

 Schade door een motorrijtuig 
Schade met of door uw motorrijtuig is niet gedekt.

 Schade door sport en spel 
Als je tijdens het sporten per ongeluk een 
medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. 
Ook spullen van een ander die u dan kapotmaakt, 
zijn niet verzekerd.

 Schade tijdens werk 
Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet 
verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel). 

 Schade door een gebouw of bouwwerk 
Als er schade is door een gebouw of bouwwerk dat 
u verhuurt, dan is deze schade niet verzekerd.

 Schade door asbest 
Schade door asbest is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Schade aan geleende spullen 
Schade aan geleende spullen is verzekerd tot een 
maximum bedrag van € 10.000,-. Er geldt een 
eigen risico van € 100,-.

 Personenschade 
Het schadebedrag voor personenschade aan een 
andere verzekerde is verzekerd tot een maximum 
van € 50.000,-.

 Joyriden 
Bij schade door joyriden zijn kinderen tot 18 jaar 
verzekerd tot een maximum van € 10.000,- per 
gebeurtenis voor schade aan het voertuig.
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Waar ben ik gedekt?
 U heeft een wereldwijde dekking.

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 veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 
Bijvoorbeeld veranderingen in uw privésituatie zoals een verhuizing, wijziging van gezinssamenstelling of opleidingsniveau.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel, mail of gebruik het opzegformulier op onze website. U kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering 
eindigt dan 1 maand later.


