Aansprakelijkheidsverzekering
Particulieren
Productkaart

Productkenmerken Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
Verzekerden
•

Alleenstaande zonder kinderen

•

Alleenstaande met kinderen

•

Gezin zonder kinderen

•

Gezin met kinderen

•

Logees

•

Huispersoneel

Verzekeringsgebied
•

Hele wereld

•

Niet verzekerd: kinderen die studeren is de Verenigde Staten of Canada.

Verzekerd bedrag
€ 5.000.000, - per gebeurtenis.

Aansprakelijkheidsdekking
De aansprakelijkheidsdekking verzekert schade veroorzaakt:
•

Door (mede)verzekerden aan andere personen of spullen van anderen.

•

Door huisdieren (met uitzondering van de hond: apart verzekeren).

•

Door een eigen woning in Nederland.

•

Door een tweede woning in Europa/vakantiewoning.

•

Aan een gehuurde woning in Nederland (tot maximaal € 175.000, -).

•

Aan een gehuurde vakantiewoning en/of de bijbehorende inboedel.

•

Tijdens een studie, vakantiebaan, stage of vrijwilligerswerk (behalve voor uitwonende
kinderen in USA en Canada).

•

Door bepaalde motorrijtuigen (bijv. E-bikes tot 25 km/uur, golfkarretjes), vaartuigen (incl.
modelboten) of luchtvaartuigen (incl. drones tot max. 25 kg).

Aanvullende dekking
Aanvullend is ook standaard meeverzekerd schade veroorzaakt:
•

Tijdens een vriendendienst (tot maximaal € 25.000, -).

•

Tijdens sport en spel aan toeschouwer (tot maximaal € 25.000, -).

•

Door kinderen jonger dan 14 jaar tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of
kennissen (tot maximaal € 100.000, -).
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Keuze dekking
Naast de standaarddekking is het ook mogelijk om extra mee te verzekeren:
Schade door de hond
Hiermee wordt de schade verzekerd die door de hond van verzekeringnemer is veroorzaakt
waarvoor de eigenaar van de hond aansprakelijk wordt gesteld. Het maakt niet uit hoeveel
honden verzekeringnemer heeft.

Extra kosten naast de schade
Naast de schade is er ook een vergoeding voor de volgende extra kosten:
•

Borg bij schade in het buitenland (maximaal 10% van de verzekerde som voor alle
verzekerden samen).

•

Rechtszaak tegen verzekerde(n).

•

Wettelijke rente.

•

Kosten om schade te voorkomen of te beperken (bereddingskosten).

Uitsluitingen
Niet verzekerd zijn de volgende gevallen:
•

Uitsluitingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden (bijv. fraude, opzet, strafbare
feiten).

•

Schade door seksuele gedragingen.

•

Schade door wapens of tijdens de jacht.

•

Schade door asbest.

Eigen risico's
•

Standaard: geen

•

Er geldt wel een eigen risico wanneer:

•

•

Schade veroorzaakt door kinderen terwijl de kinderen niet op de polis meeverzekerd
zijn.

•

Schade veroorzaakt aan mobiele elektronica van iemand anders.
Het eigen risico bedraagt in deze gevallen € 250,- per aanspraak

Provisie
De provisie bedraagt 25%.

Tekencommissie
De hoogte van de tekencommissie is conform de Volmachtovereenkomst.
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Poliskosten
De hoogte van de poliskosten wordt bepaald door de Gevolmachtigd Agent.

Assurantiebelasting
De assurantiebelasting bedraagt 21%.

Contractduur
De contractduur bedraagt één jaar, met jaarlijkse verlenging van één jaar.

Betalingstermijnen
De premie kan per jaar, halfjaar, kwartaal of maand worden betaald, zonder premietoeslag.

Product Highlights
•

Verzekerd bedrag € 5.000.000, -.

•

Extra premiekorting wanneer geen hond als huisdier.

•

Dekking tijdens vriendendienst (tot maximaal € 25.000, -).

•

Schade door opzicht (tot maximaal € 25.000, -).

•

Joyriding/joyvaren door een minderjarige verzekerde (tot maximaal € 10.000, -).

•

Extra premiekorting voor 60 plussers

Deze Productkaart geeft alleen een samenvatting van de belangrijkste productkenmerken.
In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de Aansprakelijkheidsverzekering.
Download ze via https://rhion.nl/verzekeringen/particulier/aansprakelijkheidsverzekering.
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