Verschillen Aansprakelijkheid voor Particulieren
Verschillen

Oud

Nieuw

Wat verzekerd

Verzekerd voor schade aan personen en spullen waarvoor verzekerde of
een van de gezinsleden aansprakelijk zijn (niet tijdens of door werk).

Verzekerd voor schade waarvoor verzekerde als particulier aansprakelijk is. Er
mag geen sprake zijn van betaalde werkzaamheden.

Wie verzekerd Meerpersoons

-

Verzekerde (staat als verzekeringnemer op polisblad)
Echtgenoot/echtgenote, partner
Minderjarige kinderen (tot 18 jaar)
Meerderjarige inwonende kinderen of die tijdens studie of stage
ergens anders in Europa wonen
Personen met wie verzekerde duurzaam en in gezinsverband
samenleeft
Logé(s)
Huispersoneel tijdens werkzaamheden in/rond huis
Oppas van minderjarige kinderen tijden oppassen

-

Verzekeringnemer/verzekerde
Logé(s)
Huispersoneel tijdens werkzaamheden in/rond huis
Oppas minderjarige kinderen die bij verzekerde op bezoek zijn of
logeren, tijdens het oppassen

- Verzekeringnemer/verzekerde
- Andere personen met wie je duurzaam samenwoont
- Grootouders, ouders, pleegouders, schoonouders en ongehuwde
familieleden die bij je wonen.
- Logé(s)
- Huispersoneel tijdens werkzaamheden (valt oppas ook onder

Wie verzekerd Eénpersoons

-

Dekkingsgebied

Werelddekking voor:
- Particuliere risico
- Vakantiewerk/bijbaan kinderen: Wereld

Verzekerde (staat als verzekeringnemer op polisblad)
Echtgenoot/echtgenote, partner
Inwonende, ongehuwde (pleeg/stief)kinderen
Uitwonende kinderen tijdens studie of stage in Europa
Inwonende grootouders, ouders, schoonouders, pleegouders en
ongehuwde familieleden
- Andere personen met wie verzekerde duurzaam en in gezinsverband
samenleeft
- Logé(s)
- Huispersoneel tijdens werkzaamheden (valt oppas ook onder)

Werelddekking voor:
- Particuliere risico
Europadekking:
- Studie en stage ongehuwde kinderen

Europadekking:
- Studie en stage ongehuwde kinderen

Alleen in Nederland:
- Vakantiewerk/bijbaan ongehuwde kinderen: Nederland

Schade
Schade veroorzaakt aan/ door verzekerden
onderling

Dekking:
- Alleen personenschade (letsel of dood)
- Ongeval huispersoneel tijdens werkzaamheden voor verzekerde:
personenschade en schade aan spullen
- Alleen als eisende partij gezinslid is

Dekking:
- Alleen personenschade (letsel of dood)
- Ongeval huispersoneel tijdens werkzaamheden voor verzekerde:
personenschade en schade aan spullen
- Alleen als eisende partij een particulier is

Opzicht: schade aan spullen van derden
waarover verzekerde de zorg heeft (zoals
lenen, gebruiken, bewaren, behandelen,
bewerken, vervoeren)

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 12.500

57366 (03-15)

Verschillen

Oud

Nieuw

Schade veroorzaakt door logerend huisdier
aan derden

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 12.500

Dit is een opzichtsituatie:
Spullen die anderen aan je zorg hebben toevertrouwd en die van plan
bent om te gebruiken terwijl de eigenaar niet bij is.

Dit is een opzichtsituatie
Spullen die anderen aan je zorg hebben toevertrouwd en die van plan bent
om te gebruiken terwijl de eigenaar niet bij is.

Schade veroorzaakt door huispersoneel
aan derden

Alleen:
Tijdens werkzaamheden voor verzekerde in en rond het huis

Alleen:
Tijdens werkzaamheden voor verzekerde

Schade veroorzaakt aan spullen van
huispersoneel

Alleen:
Tijdens werkzaamheden voor verzekerde

Niet verzekerd

Schade veroorzaakt door oppas huisdier
aan derden

Verzekerd:
- Alleen tijdens werkzaamheden voor verzekerde in en rond het huis

Verzekerd:
- Alleen tijdens werkzaamheden voor verzekerde
- Alleen als oppas deel uitmaakt van het huispersoneel

Schade veroorzaakt aan spullen van oppas

Standaard:
- Alleen tijdens werkzaamheden voor verzekerde
- Alleen als oppas deel uitmaakt van het huispersoneel

Niet meeverzekerd

Schade veroorzaakt door ongehuwde
kinderen tijdens vakantiewerk, bijbaan

Voorwaarden:
- Ongehuwd is niet noodzakelijk
- Werelddekking

Voorwaarden:
- Alleen ongehuwde kinderen
- Alleen in Nederland

Schade veroorzaakt door ongehuwde
kinderen tijdens studie en stage

Voorwaarden:
- Ongehuwd is niet noodzakelijk
- Alleen bij volledig dagonderwijs of voltijdse studie
- Alleen in Europa

Voorwaarden:
- Alleen ongehuwde kinderen
- Alleen bij volledig dagonderwijs of voltijdse studie
- Alleen in Europa

Schade die verzekerde als passagier van
een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig
veroorzaakt

Verzekerd:
Tenzij opzicht

Verzekerd:
Tenzij opzicht

Schade tijdens vrijwilligerswerk

Voorwaarden:
Werk dat in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt
verricht, voor anderen of voor de samenleving.

Voorwaarden:
Werk dat onbetaald en vrijblijvend voor anderen of de samenleving gedaan
wordt, zoals voor school of sportvereniging. Dit is niet het werken voor een
vrijwilligersorganisatie.

Schade door eigen woonhuis

Niet genoemd

Voorwaarden:
- Alleen in Nederland
- Huidige woonhuis, ook als deel woonhuis verhuurt wordt
- Toekomstige woonhuis, over 12 maanden verhuizing
- Laatste woonhuis, nog 12 maanden na verhuizing

Schade door eigen woonhuis in aanbouw

Niet genoemd

Voorwaarden:
- Alleen in Nederland
- Verzekerde moet er zelf gaan wonen

Verschillen

Oud

Nieuw

Schade door antenne of schotel aan
huurwoning

Je bent verzekerd, tenzij:
De antenne/schotel van de huurder is en dat zal bijna altijd het geval zijn.

Voorwaarden:
- Aan anderen
- Aan huurwoning zelf
- Aan bijbehorende gebouwen

Schade met of door maaimachines,
kinderspeelgoed en andere
gebruiksvoorwerpen aangedreven door
een motor

Geen beperking

Voorwaarden:
Mogen niet sneller kunnen dan 16 km per uur.

Schade met of door een modelauto,
modelboot, modelvliegtuig of drones

Voorwaarden:
- Modelauto geen beperking
- Modelboot geen beperking / geen vaarbewijs vereist
- Modelvliegtuigje mag niet zwaarder zijn dan 20 kg

Voorwaarden:
- Modelauto geen beperking
- Modelboot mag niet harder kunnen varen dan 20 km per uur
- Modelvliegtuigje mag niet zwaarder zijn dan 25 kg

Schade met of door elektrische fietsen

Verzekerd

Verzekerd

Schade met of door een vaartuig

Vaartuig waarvoor geen vaarbewijs vereist is.

Voorwaarden:
- Vaartuig moet korter zijn dan 15 meter.
- Motorvaartuig mag niet harder kunnen varen dan 20 km per uur

Schade met of door eigen woonboot

Niet genoemd

Voorwaarden:
- Verzekerde moet er zelf in wonen, gedeeltelijke verhuur is toegestaan
- Woonboot moet op vaste ligplaats liggen

Schade door joyrijden en joyvaren aan
derden

Voorwaarden:
- Joyriding door gezinslid jonger dan 18 jaar
- Met motorrijtuig of vaartuig dat niet van een verzekerde is

Voorwaarden:
- Door kind jonger dan 18 jaar
- Met motorrijtuig of vaartuig dat niet van een verzekerde is
- Geen vergoeding als het motorrijtuig gestolen of verduisterd is

Schade door joyrijden en joyvaren aan
motorrijtuig of vaartuig waarmee gereden/
gevaren is

Voorwaarden:
- Geen bedrag genoemd
- Alleen als veroorzaakt door gezinslid jonger dan 18 jaar
- Met motorrijtuig of vaartuig dat niet van een verzekerde is

Voorwaarden:
- Standaard tot € 10.000
- Door kind jonger dan 18 jaar
- Met motorrijtuig of vaartuig dat niet van een verzekerde is
- Geen vergoeding als het motorrijtuig gestolen of verduisterd is

Eigen schade door strafbaar feit van een
ander (personenschade die verzekerde
oploopt doordat een ander een misdrijf
pleegt)

Geen dekking

Verzekerd tot € 50.000 per verzekerde en € 250.000 voor alle verzekerden
samen.
Voorwaarden:
- Recht op een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Het strafbare feit vindt plaats tijdens de looptijd van de verzekering

Kosten
Procedures, rechtsbijstand, wettelijke rente

Niet genoemd

Vergoeding

Kosten ter voorkoming van schade

Niet genoemd

Vergoeding

Verschillen

Oud

Nieuw
Verzekerde bedragen

Het maximale verzekerde bedrag per
schadegeval voor alle verzekerden samen

Verzekerd tot:
€1.250.000

Verzekerd tot:
€1.250.000

Opzicht: schade aan spullen van anderen
waarover verzekerde de zorg heeft /
opzicht (zoals lenen, gebruiken, bewaren,
behandelen, bewerken, vervoeren)

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 12.500

Vriendendienst

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 12.500

Schade aan motorrijtuig of vaartuig
waarmee kind van verzekerde gereden/
gevaren heeft tijdens joyriding/varen

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 10.000

Eigen personen schade door strafbaar feit
van een ander

Niet gedekt

Dekking:
- € 50.000 per verzekerde
- € 250.000 alle verzekerden samen

Eigen risico
Eigen risico overig

Geen eigen risico

Keuze eigen risico:
- €0
- €100
- € 500

Schadeafwikkeling
Schade aan personen of aan spullen van
anderen

Niet genoemd

In overleg met de partij die schade heeft. Directe schadevergoeding of een
schikking.

Eigen schade door strafbaar feit van een
ander

Niet gedekt

Op grond van het Nederlands burgerlijk recht. Het standpunt van de
aansprakelijke derde (verdediging) nemen we daarbij mee. Wij betalen het
bedrag dat boven de uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven
uitkomt.

