Informatiefiche Familieverzekering
De familieverzekering vergoedt de schade die u of iemand van uw gezin tijdens
het privé-leven veroorzaakt, waar ook ter wereld.

WIE IS ER VERZEKERD IN UW POLIS FAMILIEVERZEKERING
U als verzekeringnemer en alle personen die met u in gezinsverband samenwonen.
maar eveneens - de niet inwonende kinderen die nog ten laste zijn van u of uw samenwonende partner
- de minderjarige kinderen waarop u past (zonder hiervoor te worden betaald)
- huispersoneel in privé-dienst

NIET ALLEEN UW GEZIN MAAR OOK UW DIEREN KUNNEN SCHADE BEROKKENEN
Wij vergoeden ook de schade veroorzaakt door:
- huisdieren
- rijpaarden voor zover deze niet uw eigendom zijn
- neerhofdieren, pluimvee, pony’s en ezeltjes voor zover deze worden gehouden in de tuin of
op een terrein dat grenst aan het huis van verzekerde


Wat als ik een paard in eigendom heb ? Kan ik dit ook verzekeren ?
Mits een bijpremie kan uw polis Familieverzekering worden uitgebreid met de waarborg BA-paard.
Het paard dient wel te worden gehouden op een terrein dat deel uitmaakt van uw woning en voorzien is van
een veilige omheining van voldoende hoogte en in goede staat van onderhoud.



Welke dieren zijn er niet verzekerd ?
- dieren gehouden voor winst of beroepsdoeleinden
- wilde dieren zoals slangen, panters enz. ook al zijn ze getemd en worden ze in of nabij uw huis gehouden
- dieren andere dan huisdieren zoals o.a. koeien, struisvogels, hertachtigen

GEBOUW – INHOUD – GROND
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door:
- het gebouw en de inboedel die u voor eigen privé-gebruik heeft of huurt
- de tuinen en de gronden (privé-gebruik)
- het verblijf dat door de studerende verzekerden als studieverblijf wordt bewoond
maar ook de schade veroorzaakt
- tijdens een tijdelijk verblijf in een hotel of gelijkaardig logementshuis
- aan de ziekenhuiskamer en de inhoud ervan, wanneer een verzekerde voor verpleging werd opgenomen
- wanneer verzekerde zelf aanpassingswerken of onderhoudswerken uitvoert aan zijn woning, dit voor zover bij
de uitvoering van deze werken alle wettelijke reglementen worden nageleefd en voor zover deze werken de
stabiliteit van zijn woning of van de naburige gebouwen niet in het gedrang brengt .


Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door :
de gebouwen die worden verhuurd
de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook die ontstaat in het gebouw
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is. De brand en rookschade is wel verzekerd
indien zij door verzekerde wordt veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementshuizen,
vakantieverblijven of stacaravans of een feesttent die verzekerde niet toebehoren en die hij betrekt
tijdens een tijdelijk verblijf zowel om privé als om beroepsredenen of ter gelegenheid van
familiefeesten.
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VRIJE TIJD & SPORT
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door:
- de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten (privé)
- het gebruik van zeilboten van maximum 300 kg of motorboten tot 10 din PK.
- een rijdend tuinwerktuig louter gebruikt voor privé-doeleinden
- gemotoriseerd speelgoed (voor zover dit niet valt onder BA-motorrijtuigen)
- de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten die zij verrichten tijdens hun vrije tijd of als vakantiejob.


Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door:
- het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade
- luchtvaartuigen andere dan telegeleide miniatuurvliegtuigen
- jetski’s

VERPLAATSINGEN
Wij vergoeden de schade die u veroorzaakt door uw verplaatsingen als :
-

voetganger of fietser
passagier van om het even welk voertuig
gebruiker van een voertuig zonder motoraandrijving
bestuurder van een invalidenwagen zoals een rolstoel
fiets met hulpmotor, voor zover deze schade niet valt onder de verplichte verzekering inzake de
Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen.

RECHTSBIJSTAND
Optioneel kan u de waarborg Rechtsbijstand onderschrijven.
- Wij trachten in eerste instantie een geschil minnelijk te regelen voor u.
Zoniet, dan verdedigen wij uw belangen voor de rechtbank en nemen wij de gerechtskosten ten laste.
- Wordt u beticht van een schadegeval, dan verdedigen wij u voor de strafrechtbank.
U bent vrij om uw advocaat en deskundige zelf te kiezen.
Objectiviteitsclausule
U bent niet akkoord met de wijze waarop wij u schadegeval behandelen ?
Dankzij de objectiviteitsclausule heeft u het recht de betwisting voor te leggen aan een advocaat van uw keuze.
De waarborg rechtsbijstand biedt nog meer !
-

laat de vergoeding van de tegenpartij op zich wachten of is deze onvermogend, dan betalen wij u in de meeste
gevallen een voorschot tot € 10.000,00
Tussenkomst in de reddingskosten van uw minderjarig kind tot € 20.000,00

Boetes, minnelijke schikkingen voorgesteld of opgelegd door de politionele of gerechtelijke diensten blijven te uwen laste.

VERZEKERDE BEDRAGEN
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De maatschappij vergoedt:
- de lichamelijke schade tot
- de stoffelijke schade tot

€ 20.275.000,00
€ 1.075.000,00

Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de verhouding: indexcijfer
van de maand die het schadegeval voorafgaat / basisindexcijfer van mei 2005, namelijk 102,54. U kan de indexcijfers
raadplegen op de website van de federale overheid.
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/

Rechtsbijstand
Per verzekerd schadegeval dat plaatsvindt in België en dat voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, bedraagt de
tussenkomst van de maatschappij maximaal € 500.000,00.
Per verzekerd schadegeval dat plaatsvindt in het buitenland en dat voor een buitenlandse rechtbank wordt gebracht, bedraagt
de tussenkomst van de maatschappij maximaal € 25.000,00.

VRIJSTELLING
Per schadegeval, blijft er een vrijstelling van € 202,71 te uwen laste voor de stoffelijke schade aan derden.
Dit bedrag wordt geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de verhouding: indexcijfer van de
maand die het schadegeval voorafgaat / basisindexcijfer van mei 2005, namelijk 102,54. U kan de indexcijfers raadplegen op de
website van de federale overheid. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/



Vrij uniek is dat u bij Optimco een polis Familieverzekering kan afsluiten zonder vrijstelling.
Dit betekent dat u zelf geen enkele euro hoeft te betalen bij een gebeurlijk schadegeval !!

LOOPTIJD
Eén jaar, wordt stilzwijgend verlengd

UITZONDERLIJKE GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING
De waarborg van deze polis is niet verworven voor:
- de schade die voortvloeit uit een burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk
verplichte verzekering zoals o.a. de verzekering B.A. motorrijtuigen, BA jacht, enz.
- de schade waarvoor de verzekerde louter contractueel aansprakelijk is
- de schade veroorzaakt aan de goederen en aan de dieren die verzekerden onder hun bewaking hebben
- de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die zich schuldig
maakt aan opzettelijke daden of daden met terroristische inslag
- de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een meerderjarige verzekerde die schade heeft veroorzaakt te wijten aan
dronkenschap of een gelijkaardige staat, als gevolg van het gebruik van drugs of andere schadelijke producten, te wijten aan
gewelddaden of agressie, onmiskenbaar vermetel gedrag zoals deelname aan uitdagingen, vechtpartijen en competities
- de schade te wijten aan asbest, schimmelvorming en elektromagnetische straling

-

de schade te wijten aan milieuhinder
de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen
de schade te wijten aan vuurwapens, waarvoor de verzekerde niet over de vereiste vergunningen beschikt
de schade te wijten aan kernenergie of atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen
de schade te wijten aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag of daden van terrorisme

TAKSEN
De verzekeringspremie van het product Familieverzekering is onderworpen aan een verzekeringstaks van 9,25 %.

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Elke beslissing tot ondertekening van het bedoelde product
moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle
relevante documenten met contractuele en precontractuele
informatie.
- Deze informatiefiche kan gewijzigd worden. U kan een
geactualiseerde versie raadplegen op
http://www.optimco.be/familiale-verzekering/inf.aspx
- Deze informatiefiche is niet bindend. Alleen de algemene en
bijzondere voorwaarden zijn bindend. Voor meer details
over Familieverzekering verwijzen wij naar de Algemene
Voorwaarden die u kosteloos kan bekomen via uw makelaar
of op onze website
http://www.optimco.be/familiale-verzekering/avwfam.aspx

- Voor eventuele klachten kunt u terecht bij
OPTIMCO NV – klachtenonthaal
Boomsesteenweg 75, 2610 Antwerpen-Wilrijk
of via klachtenonthaal@optimco.be
Als die procedure geen oplossing biedt, kunt u de
Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as)
contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000
Brussel, fax 02/547.59.75
- Deze informatiefiche diende, overeenkomstig de geldende
reglementering, niet vooraf door de FSMA te worden
goedgekeurd.
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