Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering
Als je schade toebrengt aan een ander of aan de spullen van een ander, dan ben je verantwoordelijk voor het herstel van de
schade. Je bent dan aansprakelijk. Een aansprakelijkheidsverzekering helpt je om bijna alle risico’s af te dekken waarvoor
je wettelijk aansprakelijk bent. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor alle personen in je huishouden zoals je
gezinsleden, huisgenoten, huispersoneel en de oppas.

Wat is verzekerd?
De basisdekking van onze Aansprakelijkheidsverzekering
dekt bijna alle risico’s af waarvoor je volgens de wet
aansprakelijk bent. Je kunt deze basisdekking uitbreiden
met keuzedekkingen voor oppassituaties, tweede woning
en verhaalsbijstand.

Voordelen
-

Je kunt precies verzekeren wat je nodig hebt
met verschillende keuzedekkingen en eigen
risico’s.

-

Standaard dekking bij schade aan jezelf door
een strafbaar feit van anderen, zoals zinloos
geweld.

-

Je kunt je verzekering maandelijks beëindigen.

-

Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij
het afhandelen ervan. Daarnaast heb je ook een
eigen schadecoach, je vaste contactpersoon
bij a.s.r. die je schade-behandeling van a tot z
begeleidt.

In welke landen geldt deze
verzekering?
De verzekering is geldig in de hele wereld.
Er zijn een paar uitzonderingen:
- Ongehuwde, inwonende kinderen zijn verzekerd tijdens
het werk wat ze voor een stage of vakantiebaan/bijbaan,
in Nederland doen.
- Ongehuwde kinderen die voor stage of dagonderwijs
uitwonend zijn, zijn verzekerd in Europa.
- Schade door een woonhuis, bijvoorbeeld door een
afgewaaide dakpan, is alleen verzekerd voor woonhuizen
in Nederland. Schade aan jezelf of je huisgenoten
door een strafbaar feit van een ander is verzekerd in
Nederland.
- Als je kiest voor Sterdekking dan is schade door het
tweede woonhuis en de recreatiewoning in Europa
verzekerd.
- De keuzedekking Verhaalsbijstand geldt in Europa en de
niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee.

Wie is verzekerd?

Basisdekking

De Aansprakelijkheidsverzekering kun je afsluiten voor één
persoon of voor meerdere personen.

Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag
van € 1.250.000 of € 2.500.000.
In de basisdekking is het volgende verzekerd:
- Aansprakelijkheid voor schade die je als particulier
toebrengt aan anderen en aan spullen van anderen.
- Schade die je oploopt als je zelf slachtoffer wordt van
een strafbaar feit van een ander, bijvoorbeeld zinloos
geweld. Wij vergoeden per verzekerde maximaal
€ 50.000 per gebeurtenis. En maximaal € 250.000
voor alle verzekerden samen.

Bij een verzekering voor één persoon zijn verzekerd:
- De verzekeringnemer/verzekerde.
- Logé(s).
- Het huispersoneel tijdens het werk dat ze voor je doen.
Bij een verzekering voor meer personen zijn verzekerd:
- De verzekeringnemer/verzekerde.
- De echtgenoot/echtgenote, partner.
- De inwonende, ongehuwde kinderen, pleeg-, stief-, en
adoptiekinderen.
- De uitwonende kinderen tijdens hun studie of stage in
Europa.
- De andere personen met wie jij duurzaam en in
gezinsverband samenleeft.
- De inwonende ouders, groot-, pleeg-, en schoonouders
en ongehuwde familieleden.
- Logé(s).
- Het huispersoneel tijdens het werk dat ze voor je doen.

Wat is opzicht?
Onder opzicht verstaan we dat je spullen van anderen
onder je hoede hebt en waarover je de zorg hebt
gekregen. Denk daarbij aan het lenen, gebruiken,
bewaren, behandelen, bewerken en vervoeren van spullen.

Welke bedragen zijn maximaal verzekerd?
In dit schema zie je de bedragen die in specifieke gevallen verzekerd zijn.
Dekking

Bijzonderheden

Maximum bedrag

Verzekerden onderling

We vergoeden alleen personenschade (letsel of dood). Bij
huispersoneel betalen we ook zaakschade.

Verzekerd bedrag

Spullen van anderen waarover je de
zorg hebt (opzicht)

Let op: sommige opzichtsituaties zijn niet verzekerd, deze vind
je bij ‘wat is niet verzekerd’.

€ 12.500

Vriendendienst

Hiermee bedoelen we een onbetaalde vriendendienst voor
iemand anders dan een verzekerde.

€ 12.500

Vrijwilligerswerk

Dit is onbetaald en vrijblijvend werk voor anderen of de
samenleving, zoals voor een sportvereniging of school.

Verzekerd bedrag

Ongehuwde kinderen tijdens
vakantiewerk of bijbaan

Deze zijn overal ter wereld verzekerd als particulier. Verrichten
ze werkzaamheden voor een bijbaan of vakantiebaan naast
de studie? Dan zijn ze tijdens de werkzaamheden alleen in
Nederland verzekerd.

Verzekerd bedrag

Ongehuwde kinderen tijdens studie
of stage

Deze zijn overal ter wereld verzekerd als particulier. Verrichten
ze werkzaamheden voor een stage, dan zijn ze alleen in
Nederland verzekerd.

Verzekerd bedrag

Ongehuwde kinderen voor studie of
stage uitwonend

Deze zijn overal ter wereld verzekerd als particulier. Tijdens
studie of stage zijn ze alleen in Europa verzekerd.

Verzekerd bedrag

Als passagier van een motorrijtuig,
vaartuig of luchtvaartuig

Verzekerd bedrag

Eigen woonhuis

Hiermee bedoelen we het huidig, toekomstig of vorig
woonhuis. Bij je huidige woonhuis ben je ook verzekerd als je
een deel van het woonhuis verhuurt.

Verzekerd bedrag

Eigen woonhuis in aanbouw

Voorwaarde is dat je er zelf gaat wonen.

Verzekerd bedrag

Aan de huurwoning

Alleen schade door brand.

€ 125.000

Aan een gehuurd vakantieverblijf

Alleen brandschade of waterschade uit lekkende leidingen,
installaties en toestellen.

Verzekerd bedrag zonderheden
Maximum bedrag

(Schotel)antenne

Schade aan anderen, de huurwoning en bijgebouwen.

Verzekerd bedrag

Maaimachines, kinder-speelgoed
en andere gebruiksvoorwerpen
aangedreven door een motor

Deze mogen niet harder kunnen dan 16 km per uur.

Verzekerd bedrag

Elektrische fietsen

Verzekerd bedrag

Dekking

Bijzonderheden

Maximum bedrag

Vaartuig

De lengte van het vaartuig mag maximaal 15 meter zijn. Het
motorvaartuig mag niet harder kunnen dan 20 km per uur.

Verzekerd bedrag

Eigen woonboot

Je moet er zelf in wonen en je mag het gedeeltelijk verhuren.
De woonboot moet wel op een vaste ligplaats liggen.

Verzekerd bedrag

Joyrijden en joyvaren, schade aan
anderen

- Door jouw kind jonger dan 18 jaar, en
- Het motorrijtuig/vaartuig is niet van jou, en
- Het motorrijtuig/vaartuig mag niet verduisterd of gestolen
zijn.

Verzekerd bedrag

Joyrijden en joyvaren, schade aan
motorrijtuig/ vaartuig zelf

- Door jouw kind jonger dan 18 jaar, en
- Het motorrijtuig/vaartuig is niet van jou, en
- Het motorrijtuig/vaartuig mag niet verduisterd of gestolen
zijn.

€ 10.000

Modelauto, modelboot,
modelvliegtuig

- Modelboot die niet harder kan dan 20 km per uur.
- Modelvliegtuig tot 25 kg, inclusief motor.

Verzekerd bedrag

Kosten

Het gaat om kosten die je maakt voor:
- Procedures, rechtsbijstand, wettelijke rente.
- Voorkoming van schade.

Verzekerd bedrag

Borg voorschieten

- Het gaat om borg op last van buitenlandse overheid.
- Deze moet binnen 12 maanden worden terugbetaald.

10% verzekerde bedrag:
€ 12.500 of € 25.000

Wat is niet verzekerd?
Het is belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd
is. Dat is schade:
- Als je je premie niet hebt betaald.
- Door opzet van jou of een andere verzekerde.
- Aan spullen van anderen die je onder je hebt (opzicht):
- op basis van huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpachtof pandovereenkomst, vruchtgebruik
- of recht van gebruik/bewoning
- van het werk
- motorrijtuigen, aanhangwagens, motor- en zeilboten,
surfplanken, kites en vliegtuigen van anderen
- geld, geldswaardige papieren, bankpassen en
creditcards
- caravans/vouwwagens met inboedel

- Aan spullen die je onrechtmatig onder je hebt.
- Door kitesurfen, flyboarden, ijszeilen, buggyen.
- Door een luchtvaartuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig,
valschermzweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip,
modelraket, luchtballon.
- Door criminele en strafbare activiteiten van jou of een
andere verzekerde.
- Door seksuele gedragingen van jou of een andere
verzekerde.
- Die je toebrengt met wapens, tenzij je een
wapenvergunning hebt.
- Door molest en atoomkernreacties.

Keuzedekkingen
Je hebt een basisdekking die bijna alle risico’s afdekt. Afgestemd op je persoonlijke situatie en voorkeuren kan je je
aanvullend verzekeren met onze keuzedekkingen.
Keuze Sterdekking
- Oppassituaties:
In oppassituaties vergoeden wij de schade aan de
oppas die jouw minderjarige kinderen en/of huisdieren
veroorzaken. Ook als er geen sprake is van wettelijke
aansprakelijkheid. Voorwaarde is wel dat de oppas niet
beroepsmatig mag zijn. De oppas mag bijvoorbeeld
niet werken voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, dierenuitlaatservice of dierenpension.
- Tweede woning, recreatiewoning:
Wij vergoeden de schade die veroorzaakt is door
je tweede woonhuis, recreatiewoning, huisje op
volkstuincomplex of een stacaravan in Europa. We
vergoeden de schade ook als het onroerend goed
verhuurd wordt.

Keuze Verhaalsbijstand
Onder verhaalsbijstand verstaan we rechtsbijstand bij het
verhalen van schade die je zelf hebt geleden als particulier.
DAS regelt deze rechtsbijstand voor ons. Daarbij gelden
deze voorwaarden:
- De schade moet minimaal € 225 zijn. Dit is de
zogenaamde franchise.
- Voor schade die in het verkeer ontstaat, geldt de
franchise niet.
- Wij vergoeden de volgende externe kosten:
- de kosten van de externe deskundigen die
DAS inschakelt
- de kosten van getuigen die je van de rechter
moet betalen
- de kosten die je moet betalen voor de mediator
die DAS inschakelt
- de proceskosten die je moet betalen
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die je in
overleg met DAS maakt, omdat een buitenlandse
rechter eist dat je persoonlijk aanwezig bent, of als
de ingeschakelde advocaat je aanwezigheid dringend
wenst
- de kosten die te maken hebben met de uitvoering van
een vonnis

Wat is het eigen risico?
Kinderen en huisdieren:
Je hebt de keuze uit een eigen risico van € 250 of
geen eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle
(keuze)dekkingen, maar niet voor Verhaalsbijstand.
Overige schadeoorzaken
(zonder kinderen en huisdieren):
Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 100 of € 500 of
geen eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle (keuze)
dekkingen, maar niet voor Verhaalsbijstand.

Voorbeeld werking eigen risico
Je hebt standaard € 250 eigen risico voor schade
veroorzaakt door kinderen en huisdieren en € 100 voor
de overige schadeoorzaken. Bij een schade veroorzaakt
door een kind is het eigen risico € 250. Bij een schade
veroorzaakt door jezelf, is het eigen risico € 100.
Kies je voor geen eigen risico voor kinderen en
huisdieren en € 500 eigen risico voor overige schadeoorzaken? Dan heb je geen eigen risico voor schades
veroorzaakt door kinderen, maar wel € 500 eigen risico
bij schades veroorzaakt door jezelf.

Vaststellen van de schade
Zodra je je schade hebt gemeld, gaan wij de schade vaststellen. Als we daarom vragen, moet je vanzelfsprekend de
schade kunnen aantonen met aankoopnota’s. Soms stellen
we de schade vast met hulp van een deskundige. Ben je het
niet met de schadevaststelling van onze deskundige eens?
Dan mag je ook een eigen deskundige nog naar de schade
laten kijken. Wij betalen de kosten daarvan tot maximaal de
kosten van de deskundige van a.s.r.

Wij geven wat extra
Het kan voorkomen dat je niet zelf schade veroorzaakt,
maar schade oploopt door een strafbaar feit van een ander.
Bijvoorbeeld door zinloos geweld. In dat geval vergoeden
wij per verzekerde maximaal € 50.000 per gebeurtenis.
En maximaal € 250.000 voor alle verzekerden samen.

Wil je meer informatie?
In de voorwaarden vind je meer informatie over de
Aansprakelijkheidsverzekering. Download ze via
www.asr.nl/voordeelpakket of neem contact op met
je verzekeringsadviseur.

De Aansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van het Voordeelpakket
De Aansprakelijkheidsverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer
verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie,
op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het
Voordeelpakket geldt: bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij je past. Je betaalt alleen
wat je nodig hebt.
Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe
meer verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe
meer korting je kunt krijgen.
Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet
hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij
jouw situatie, ontvang je elk jaar een handige checklist.
Overleg met je adviseur
Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen.
Verandert er tussentijds iets in je persoonlijke situatie?
Geef dat dan direct door aan je adviseur. Ook dan kan je
Voordeelpakket worden aangepast.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om uw woning
Woonhuis
Inboedel
Stacaravan

Op de weg en op het water
Auto / Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan
Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen
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ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van
De Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te
bieden. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 30031823. Wil je
informatie over de klachtenprocedure van a.s.r.?
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.

