
KBC-Gezinspolis

Hoe voorzichtig u ook bent, u kunt altijd de pech hebben dat u schade veroorzaakt aan een ander. 
Of iemand anders kan u schade berokkenen, die u uiteraard vergoed wilt krijgen. Er zijn tal van 
situaties waarbij uw KBC-Gezinspolis uw belangen verdedigt en het slachtoffer vergoedt als u 
aansprakelijk bent. Bovendien beschermt uw KBC-Gezinspolis u tegen allerlei risico’s in uw privéleven.

Doelgroep 

Iedereen heeft een gezinspolis nodig: een jongere die alleen 

gaat wonen, een gezin met kinderen, een koppel zonder 

kinderen, en natuurlijk iedereen die dieren heeft.

Wat kunt u verzekeren?

• De schade die u, een gezinslid of een van uw dieren

veroorzaakt aan iemand anders.

• De juridische verdediging van uw belangen als u schade

lijdt, strafrechtelijk vervolgd wordt of schade veroorzaakt.

• Uw aansprakelijkheid als u een bijverdienste hebt.

• Uw aansprakelijkheid als u lesgever bent.

• Uw aansprakelijkheid als u onthaalouder bent.

• Lichamelijke letsels door hondenbeten, dierenartskosten als

uw hond gewond raakt bij een verkeersongeval, opvang-

kosten in een hondenpension als iemand van het gezin plots

in het ziekenhuis wordt opgenomen.

• De lichamelijke letsels die personen die u thuis helpen

kunnen oplopen.

Ook dit moet u zeker weten! 

De KBC-Gezinspolis is niet zomaar een gezinspolis. Ieder gezin 

is uniek en heeft andere behoeften. Dat weten we ook bij 

KBC. Daarom kunt u kiezen voor een aantal opties op maat 

van u en uw gezin.

Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of 
wijzigen.
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KBC-Gezinspolis

Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven

Als u door uw fout schade veroorzaakt aan iemand anders, dan moet u die schade vergoeden. 
Potje breken, is potje betalen. Met de Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven 
moet u die schade niet zelf betalen. Wij vergoeden het slachtoffer in uw plaats.

Doelgroep

Deze verzekering vormt de basis van de KBC-Gezinspolis 

omdat ze uw aansprakelijkheid verzekert. Iedereen heeft die 

bescherming nodig: jong en oud, met en zonder kinderen, 

met en zonder dieren. 

Wat is verzekerd?

• Uw aansprakelijkheid als u in uw privéleven schade

veroorzaakt aan iemand buiten het gezin.

 – Vordert iemand van u een schadevergoeding? Dan

verdedigen we uw rechten. Blijkt u aansprakelijk te zijn?

Dan vergoeden we het slachtoffer.

 – Wist u trouwens dat u soms schade moet vergoeden

zonder dat u een fout hebt begaan? Denk bijvoorbeeld

aan de situatie waarbij de oprit van uw buur omhoog-

komt door de wortels van een boom in uw tuin. U kunt er

niets aan doen, maar uw buur lijdt wel schade. Ook dan

kunt u een beroep doen op deze verzekering om de

schade van uw buren te vergoeden.

• We verzekeren iedereen die bij u inwoont. Ook als

iemand van uw gezin tijdelijk ergens anders verblijft (uw

kinderen gaan bijvoorbeeld op kot of voor hun studie naar

het buitenland) of zelfs als iemand van uw gezin permanent

opgenomen wordt in een rust- of verzorgingsinstelling.

• We verzekeren ook de kwajongensstreken van uw kinderen.

 – Bijvoorbeeld als uw 16-jarige zoon een motorrijtuig

bestuurt zonder aan de wettelijke vereisten te voldoen

(leeftijd, rijbewijs, vervoeren van een passagier, enz.).

 – Hebt u een regeling van co-ouderschap of bent u een

nieuw samengesteld gezin? Dat maakt voor ons geen

verschil. Ook als uw minderjarige kinderen niet bij u

inwonen, blijven ze verzekerd in uw KBC-Gezinspolis.

• Veroorzaken uw dieren schade aan derden? Ook dat is

verzekerd in de Verzekering van de aansprakelijkheid in

het privéleven.

 – Bij KBC verzekeren we alle dieren die u in België wettelijk

mag houden.

 – Rijpaarden zijn niet verzekerd in de KBC-Gezinspolis.

Daarvoor hebben we een andere oplossing; vraag ernaar

bij uw KBC-verzekeringstussenpersoon.

 – Per schadegeval vergoeden wij tot ongeveer 24,8 miljoen

euro voor lichamelijke letsels en tot ongeveer 6,9 miljoen

euro voor stoffelijke schade. Enkel voor de stoffelijke

schade is er een franchise (ongeveer 244 euro per

schadegeval). Die bedragen zijn gekoppeld aan het

indexcijfer van de consumptieprijzen.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• De schade die u veroorzaakt tijdens uw beroepsactiviteit.

• De schade waarvoor u een verplichte verzekering moet

sluiten, zoals de verzekering voor motorrijtuigen of de

jachtverzekering.

• De schade die opzettelijk veroorzaakt wordt door iemand

van uw gezin van 16 jaar en ouder.

• De schade die veroorzaakt wordt door een zware fout van

iemand van uw gezin van 18 jaar en ouder. Met zware fout

bedoelen we geweldplegingen, diefstallen, vandalisme en

schadegevallen veroorzaakt door gebouwen in verval als er

geen elementaire voorzorgsmaatregelen werden genomen

om schade te voorkomen.



Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
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van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www. ombudsman.as. U behoudt evenwel altijd het recht om een 
gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van de KBC-Gezinspolis kunt u terecht bij uw KBC- verzekerings tussenpersoon. 

Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of 
wijzigen.
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Ook dit moet u zeker weten! 

• De Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven

geldt wereldwijd:

 – dus ook als u in het buitenland schade berokkent aan

iemand anders,

 – en zelfs als u en uw kinderen afzonderlijk op vakantie

gaan.

• Extra geruststelling voor werkende tieners: veel tieners

verdienen naast hun studies een centje bij in het weekend

of tijdens de vakanties. Bij KBC geven we uw kinderen ook

de bescherming tijdens hun beroepsleven, hoewel dat niet

verplicht is. Wij verzekeren hun aansprakelijkheid, ook als ze

schade veroorzaken tijdens het babysitten, een studenten-

job of een betaalde activiteit. Die extra uitbreiding krijgt u

voor uw studerende kinderen zolang ze recht hebben op

kinderbijslag.

• Gaan uw kinderen alleen wonen? Denk er dan aan dat ze

hun eigen gezinspolis nodig hebben!

• Dit is een aansprakelijkheidsverzekering.



KBC-Gezinspolis

Verzekering rechtsbijstand in het privéleven

Als u schade lijdt, is het niet altijd eenvoudig om een vergoeding te krijgen van de partij die 
de schade heeft veroorzaakt. Waar moet u uw schade-eis indienen? En hoe vindt u een goede 
advocaat? Of wat als u zelf schade veroorzaakt en voor de straf- of verkeersrechter moet 
verschijnen? Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe 
zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt.

Doelgroep 

De rechtsbijstandsverzekering mag zeker niet ontbreken in uw 

KBC-Gezinspolis.

Wat is verzekerd?

• Als u schade lijdt …

 – dan helpen we u om een vergoeding te vorderen van de 

aansprakelijke tegenpartij, 

 – bij ernstige lichamelijke letsels mag u extra advies vragen 

aan een advocaat over het voorstel van schadevergoeding 

dat we voor u hebben verkregen. 

• Als u uw schade rechtstreeks kunt vorderen van een 

andere verzekeraar, een fonds of een instelling …

 – dan helpen we u om uw vergoeding te verkrijgen van die 

verzekeraar of instelling. Het kan gaan om een verzeke-

raar die u wettelijk moet vergoeden als zwakke wegge-

bruiker op grond van de wet voor de verplichte motorrij-

tuigenverzekering, het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden of het Fonds voor medische 

ongevallen als u schade hebt geleden als gevolg van 

gezondheidszorg.

• Als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf …

 – dan kunt u rekenen op onze verdediging. Hebt u door uw 

onvoorzichtigheid iemand verwond en wordt u vervolgd 

voor onopzettelijke slagen en verwondingen? Wij zorgen 

voor uw strafrechtelijke verdediging. Ook voor bijvoor-

beeld verkeersovertredingen die strafbaar zijn zonder dat 

u ze opzettelijk hebt gepleegd.

• Als u strafrechtelijke vervolgd wordt is het mogelijk dat 

iemand zich burgerlijke partij stelt om van u schade- 

vergoeding te vragen …

 – In dat geval verdedigen wij u tegen die burgerlijke 

partijstelling als we u ook strafrechtelijk verdedigen.

• We nemen de verzekerde kosten en erelonen ten laste tot 

maximaal 100 000 euro per schadegeval en voor alle 

begunstigden samen. Wij passen geen enkele franchise toe. 

Dit betekent dat wij de juridische kosten dragen vanaf de 

eerste euro. Ook is er geen drempelbedrag (minimumbedrag 

waarover het geschil moet gaan).

• Als de aansprakelijke tegenpartij insolvent blijkt te 

zijn …

 – dan vergoeden wij zelf uw schade tot 12 500 euro. Voor 

lichamelijke letsels komt daar nog een bedrag van 12 500 

euro bovenop.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• Als u schade hebt geleden die te maken heeft met de 

uitvoering van een contract, dan komen we niet tussen in 

het geschil over dat contract zelf (zoals een discussie over de 

prijs of kwaliteit van de geleverde dienst). 

 – Daarvoor kunt u zich wel verzekeren in de Verzekering 

rechtsbijstand Omni-contract van deze polis. De Verzeke-

ring rechtsbijstand Omni-contract biedt naast de dekking 

van de Verzekering rechtsbijstand in het privéleven ook 

nog een dekking voor contractuele geschillen.

 – We komen wel tussen als u door de contractuele 

tekortkoming een lichamelijk letsel hebt opgelopen of 

schade hebt geleden aan een ander goed dan het goed 

waarop het contract betrekking heeft.

• We betalen geen boetes of minnelijke schikkingen.

• Ook voor opzettelijke misdrijven, zoals vandalisme of een 

vechtpartij, kunt u geen beroep doen op de rechtsbijstands-

verzekering. 
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Ook dit moet u zeker weten! 

• De verzekering geldt wereldwijd.

• Naast de Verzekering rechtsbijstand in het privéleven biedt 

KBC nog een ruimere rechtsbijstandsformule aan in de 

KBC-Gezinspolis: de Verzekering rechtsbijstand Omni- 

contract biedt naast de dekking van de Verzekering 

rechtsbijstand in het privéleven ook nog een dekking voor 

contractuele geschillen.

• De Verzekering rechtsbijstand in het privéleven en de 

Verzekering rechtsbijstand Omni-contract zijn rechtsbijstands- 

verzekeringen.



KBC-Gezinspolis

Verzekering van uw bijverdienste

Hebt u buiten uw werkuren een hobby waarmee u iets bijverdient? Denk er dan zeker aan om 
uw aansprakelijkheid te verzekeren! Want als u met uw activiteit schade berokkent, valt uw 
aansprakelijkheid niet onder de Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven omdat 
u er een inkomen mee verwerft. Daarom hebben wij voor u de Verzekering van uw bijver-
dienste ontwikkeld.

Doelgroep

Deze aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen 

die naast zijn hoofdberoep als loon- of weddetrekkende, 

ambtenaar of (brug)gepensioneerde nog een activiteit uitoefent 

en daarmee een inkomen verwerft.

Wat is verzekerd?

De schade die u veroorzaakt door:

• het uitoefenen van diensten zoals interieuradvies,

fotografie, haartooi, schoonheids- en lichaamsverzorging,

vertaalwerk, de organisatie van workshops, de uitbating van

een bed & breakfast, een dierenpension, een kinderboerderij

of een discobar, en de organisatie van en deelname aan

optredens;

• de verkoop van goederen rechtstreeks aan de consument,

zoals voeding en drank, producten die u ambachtelijk

vervaardigt (zoals kaarsen of ijs), de handel in kleding,

juwelen of meubels. Ook de goederen die u via het internet

verkoopt, vallen onder de bescherming van die verzekering;

• het fokken, kweken en telen van dieren, planten,

bloemen, groenten en fruit;

• klusjes in huis en in de tuin zoals schoonmaken en

strijken, grasmaaien en het snoeien van struiken.

• De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen

euro voor lichamelijke en stoffelijke schade samen. Er gelden

specifieke vergoedingsgrenzen voor immateriële schade en

voor schade door milieuverontreiniging. Voor stoffelijke

schade passen wij een franchise toe van 200 euro.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• De aansprakelijkheid van vrije en intellectuele beroepen

waarvoor een verplichte verzekering vereist is (bv. reisbureaus)

of die onder het toezicht vallen van een beroepsorde

(bv. boekhouders).

• De handel in of de herstelling van motorrijtuigen en fietsen.

• De verhuur van goederen.

• Het bouwen, renoveren, afwerken en verhuren van

onroerende goederen.

• De aanneming van werken (loodgieter, elektricien, enz.).

• Activiteiten waarbij u een beroep doet op personeel of

onderaanneming.

• Handelsactiviteiten waarbij uw jaaromzet hoger is dan

50 000 euro.

• De handel in brandstoffen, farmaceutische en chemische

producten en veevoeders.

• Het vellen van hoogstammige bomen en werken met groot

bedrijfsmaterieel zoals tractor, graafmachine, dorser en

bobcat.

• Consultancy en activiteiten die verband houden met

informaticatechnologie en computers, zoals het ontwerpen

van websites.

• Activiteiten die verband houden met paarden.



Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
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Ook dit moet u zeker weten! 

• Deze verzekering geldt in België en in de aangrenzende

buurlanden (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk)

op voorwaarde dat u er op geen enkele manier gevestigd

bent.

• De grens is niet altijd duidelijk wanneer u wel of niet iets

bijverdient met uw hobby. Baat u een bed & breakfast uit of

organiseert u wekelijks workshops? Dan is het duidelijk dat

u daarmee een inkomen verwerft. Maar is dat ook het geval

als u af en toe goederen verkoopt op de rommelmarkt of als

u een bordje eieren te koop voor uw raam zet? Met de

Verzekering van uw bijverdienste vermijdt u discussies en

onaangename verrassingen, want u bent goed verzekerd als

iemand u aanspreekt voor schade.

• U kunt tot drie inwonende gezinsleden verzekeren.

• Geeft u les? Dan hebben we voor u een specifieke oplossing

via de Verzekering voor u als lesgever in deze polis.

• Dit is een aansprakelijkheidsverzekering.



KBC-Gezinspolis

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
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Verzekering voor u als lesgever

Geeft u of iemand van uw gezin les in hoofdberoep of bijberoep? Dan zijn er specifieke risico’s 
waartegen u zich als lesgever moet beschermen. Want als lesgever kunt u aansprakelijk gesteld 
worden voor schade die u aan uw leerlingen of aan een derde toebrengt tijdens uw activiteit. U 
kunt zelfs aansprakelijk gesteld worden voor schade die de leerlingen veroorzaken!

Doelgroep

Deze aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen 

die lesgeeft en daarmee iets verdient. Het maakt daarbij niet 

uit of u voltijds of deeltijds lesgeeft. Ook maakt het niet uit of 

u dat als zelfstandige of als loon- of weddetrekkende doet.

Wat is verzekerd?

• Als u schade veroorzaakt bij uw activiteiten als lesgever, dan

verzekeren we uw aansprakelijkheid. Daarbij maakt het niet

uit of u praktijklessen (zoals tekenles of zwemles) of

theorielessen (zoals Latijn of boekhouden) geeft. Het maakt

evenmin uit of het slachtoffer een van uw leerlingen is of

iemand anders.

• Belangrijk! De wetgever gaat ervan uit dat de leraar

aansprakelijk is voor schade die zijn leerlingen veroorzaken

als ze onder zijn toezicht staan. Als uw leerlingen dus

schade toebrengen aan elkaar of iemand anders, dan kunt u

daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat verzekeren we

ook in de Verzekering voor u als lesgever, want dat risico

hebt u niet altijd in de hand.

• De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5

miljoen euro voor lichamelijke en stoffelijke schade samen.

Er gelden specifieke vergoedingsgrenzen voor immateriële

schade en voor schade door milieuverontreiniging. Voor

stoffelijke schade passen wij een franchise toe van 200 euro.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• Gevaarlijke sporten zoals alpinisme, speleologie, full-contact-

vechtsporten, diepzeeduiken, gemotoriseerde sporten of

valschermspringen.

• De training van beroepssporters.

• Schade door rijpaarden waarvan u eigenaar bent.

Ook dit moet u zeker weten! 

• De verzekering geldt wereldwijd.

• U kunt tot drie personen als lesgever verzekeren.

• Dit is een aansprakelijkheidsverzekering.



KBC-Gezinspolis

Verzekering voor gezinsopvang

Als u kinderen opvangt bij u thuis en daarvoor een vergoeding ontvangt, is uw aansprakelijk-
heid voor schade die u daardoor veroorzaakt niet verzekerd in uw Verzekering van de aanspra-
kelijkheid in het privéleven. U oefent dan een beroepsactiviteit uit en hebt dus de Verzekering 
voor gezinsopvang nodig. We verzekeren niet alleen uw aansprakelijkheid maar we bieden 
u ook de mogelijkheid om de lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen te verze-
keren. In Vlaanderen is ook die verzekering voor de lichamelijke ongevallen wettelijk verplicht.

Doelgroep
Deze verzekering is bestemd voor de zelfstandige onthaalou-

der die niet is aangesloten bij een dienst voor onthaalouders 

en dus zelf een verzekering moet sluiten.

De Verzekering voor gezinsopvang is een aansprakelijkheids-

verzekering die kan uitgebreid worden met een ongevallenver-

zekering.

Wat is verzekerd?

• Uw aansprakelijkheid als onthaalouder

 – We verzekeren uw aansprakelijkheid als u of een van uw

gezinsleden aan iemand anders schade veroorzaakt naar

aanleiding van uw activiteiten als onthaalouder. Dat kan

zowel stoffelijke als lichamelijke schade zijn.

 – De aansprakelijkheid van uw onthaalkinderen kan ook

verzekerd zijn als zij schade aan een ander veroorzaken

tijdens hun verblijf bij u.

 – Ten slotte vergoeden we ook de lichamelijke schade die

het onthaalkind toebrengt aan u of aan iemand die bij u

inwoont.

 – Per schadegeval vergoeden wij tot ongeveer 24,8 miljoen

euro voor lichamelijke letsels en tot ongeveer 6,9 miljoen

euro voor stoffelijke schade. Enkel voor de stoffelijke

schade is er een franchise (ongeveer 244 euro per

schadegeval). Die bedragen zijn gekoppeld aan het

indexcijfer van de consumptieprijzen.

• De lichamelijke ongevallen van uw onthaal- 

kinderen

 – U kunt de Verzekering voor gezinsopvang uitbreiden met

een verzekering voor de lichamelijke ongevallen van de

opgevangen kinderen. In Vlaanderen is ook die verzeke-

ring wettelijk verplicht.  Ze beschermt uw onthaalkinderen

als ze een ongeval hebben tijdens hun verblijf bij u. We

betalen:

■ de kosten voor de geneeskundige verzorging door

huisartsen en specialisten. Ook betalen we de genees-

middelen, kinesitherapie en verpleeghulp die door een

dokter voorgeschreven werden;

■ de kosten voor de eerste prothese of het eerste

orthopedische toestel dat het kind moet dragen als

gevolg van het ongeval;

■ de kosten voor het aangepaste vervoer naar een

Belgisch ziekenhuis of revalidatiecentrum;

■ al die kosten gedurende vijf jaar na het ongeval, tot

7 500 euro per ongeval en per kind. Als de heelkundige

ingrepen pas uitgevoerd kunnen worden nadat het

kind is volgroeid, komen we ook na die periode tussen;

■ een vergoeding bij een blijvende invaliditeit van meer

dan 5%;

■ bij overlijden: een vergoeding van 2 500 euro.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• We vergoeden geen schade aan goederen van de onthaal-

kinderen (zoals kleding of speelgoed dat ze meenemen) of

van het onthaalgezin (zoals meubels of huishoudmateriaal).

• In de Verzekering voor de lichamelijke ongevallen van de

opgevangen kinderen vergoeden we geen schade aan

bestaande prothesen of orthopedische toestellen zoals

brillen, lenzen, beugel, gehoorapparaat.
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Ook dit moet u zeker weten! 

• De verzekering geldt wereldwijd.

• Onder onthaalkinderen verstaan we de minderjarige

kinderen van iemand anders. Uw eigen kinderen kunnen

nooit als onthaalkind beschouwd worden en vallen dus niet

onder de bescherming van de Ongevallenverzekering

Onthaalkind.

• In uw onthaalgezin mogen maximaal acht kinderen

gelijktijdig aanwezig zijn. Dat is de officiële norm die Kind &

Gezin hanteert. Daarbij maakt het niet uit of het steeds om

dezelfde kinderen gaat, dan wel om verschillende kinderen.

Hebt u zelf kinderen jonger dan zes jaar? Dan moet u die

meetellen om het aantal aanwezige kinderen te bepalen.

• Deze verzekering kan enkel in combinatie met de Verzeke-

ring van de aansprakelijkheid in het privéleven gesloten

worden.

• Dit is een aansprakelijkheidsverzekering die kan uitgebreid

worden met een ongevallenverzekering.
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Verzekering voor uw hond

Uw hond is zoveel meer dan een huisdier. Hij is een deel van uw gezin. Waarom zou u dan ook 
niet zorgen voor een geschikte verzekering? Want wat als uw hond (per ongeluk) iemand bijt? 
Dat kan een vreemde zijn, maar evengoed iemand van uw gezin. Of wat als uw hond wordt 
aangereden door een auto en verzorging nodig heeft? Of u moet plots naar het ziekenhuis en 
brengt hem naar een pension omdat niemand voor hem kan zorgen? Met de Verzekering voor 
uw hond kiest u voor een goede bescherming, zowel voor uw hond als voor uw gezin.

Doelgroep

Deze ongevallenverzekering is bedoeld voor iedereen die 

een hond heeft en extra veiligheid wil voor zijn gezin, 

voor anderen én voor zijn hond. 

Wist u dat hondenbeten bij kinderen vaak in het gezicht 

gebeuren, en dat de jonge slachtoffers soms jaren later nog 

geopereerd moeten worden? En dat het kind in veel gevallen 

vertrouwd is met de hond?

Wat is verzekerd?

• Als uw hond iemand bijt, dan vergoeden wij de schade

meteen. Zelfs als u hiervoor niet aansprakelijk bent. Het

maakt ook niet uit wie er gebeten wordt: iemand van het

gezin, het kleinkind, de babysitter, de postbode, het

buurmeisje of een vreemde. Iedereen is beschermd!

• Een hond bijt iemand van uw gezin? Ook dan vergoeden

wij de lichamelijke letsels. Zelfs als we de eigenaar van de

hond nooit vinden of als hij de schade niet kan betalen.

• In die beide gevallen vergoeden wij de lichamelijke letsels

tot 1,5 miljoen euro per schadegeval.

• Uw hond wordt het slachtoffer van een verkeers- 

ongeval. Dat is het meest voorkomende ongeval bij honden.

Daarom hebben we ook daarvoor een vergoeding uitge-

werkt. We betalen uw dierenartskosten tot 2 000 euro en

gedurende vijf maanden na het ongeval. Mocht uw hond

overlijden als gevolg van het verkeersongeval, dan betalen

we de crematiekosten tot 350 euro en een nieuwe pup als u

dat wilt.

• Uw hond heeft opvang nodig omdat u plots naar het

ziekenhuis moet en niemand voor de hond kan zorgen. Wij

betalen de kosten voor opvang in het hondenpension tot

300 euro. Dat komt gemiddeld overeen met 20 tot 30

dagen opvang.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• U kunt geen beroep doen op deze verzekering als u

beroepshalve honden fokt of houdt.

• Ongevallen waarvan uw hond het slachtoffer is, maar die

geen verkeersongeval zijn (zoals vechtpartijen met andere

honden of verdrinking) of kosten als gevolg van een ziekte

vallen niet onder deze verzekering.

Ook dit moet u zeker weten! 

• De verzekering geldt wereldwijd.

• Of u nu een, twee of drie honden hebt, dat maakt voor ons

niets uit. U betaalt een vaste premie voor alle honden van

het gezin.

• Wij passen geen franchise toe.

• Dit is een ongevallenverzekering.
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Verzekering voor hulp bij u thuis

Als u tegen betaling iemand laat helpen bij u thuis, zoals een poetsvrouw of tuinman, moet u 
verplicht een arbeidsongevallenverzekering sluiten. Komt iemand u helpen zonder dat u die 
persoon daarvoor betaalt, dan bestaat die verzekeringsverplichting niet. Toch zijn ook dat soort 
vriendendiensten beschermd in deze verzekering.

Doelgroep

Ieder gezin dat thuis hulp krijgt van andere personen. Of dat 

nu tegen betaling is of gratis en voor niets. Hebt u een 

poetsvrouw, strijkhulp, tuinman of babysitter? Of komen uw 

ouders soms helpen bij u thuis? Bescherm hen dan met deze 

verzekering.

Wat is verzekerd?

• Krijgt een van deze personen een ongeval tijdens hun werk

bij u thuis, dan vergoeden we hun medische kosten, en hun

tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. Uw betaalde

hulp is zelfs verzekerd op de weg naar en van uw huis. Dat

is wettelijk verplicht.

• Bij een dodelijk ongeval betalen we onder meer een lijfrente

aan de weduwe of weduwnaar, een rente aan de kinderen

en de begrafeniskosten.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• Schade aan goederen

Ook dit moet u zeker weten! 

• U kunt kiezen tussen een beperkte of een gewone formule,

naargelang uw persoonlijke situatie:

– zowel in de beperkte als in de gewone formule zijn de 
personen die gratis en voor niets helpen in uw huishouden 
240 dagen verzekerd tegen ongevallen tijdens de 
huishoudelijke taken bij u thuis. Per helper wordt iedere 
begonnen dag als een volledige dag geteld.

– Betaalde hulp is in de beperkte formule goed verzekerd tot

30 dagen per jaar, in de gewone formule het hele jaar 
door.

• Betaalt u uw poetsvrouw of tuinman met dienstencheques, 
dan bent u niet verplicht om hen te verzekeren tegen 
arbeidsongevallen. De erkende ondernemingen die hen 
tewerkstellen, zorgen voor de nodige verzekeringen. Uiteraard

blijft de Verzekering voor hulp bij u thuis interessant als u 
gratis en voor niets hulp in huis krijgt.

• Morele schade wordt niet vergoed. Volgens de wet moet dat

ook niet. U betaalt daarvoor dus ook geen extra premie.

• Dit is een arbeidsongevallenverzekering gecombineerd met

een ongevallenverzekering.




