COMMERCIËLE FICHE DOCEO – DEKKING «BA PRIVÉLEVEN LEERKRACHT»
Gedekte schadegevallen + voorbeelden
Wij verzekeren u voor schade aan derden die u – of een van uw gezinsleden – onopzettelijk zou kunnen
veroorzaken in de loop van het privéleven (alle handelingen die niet voortvloeien uit de uitoefening van een
beroepsbezigheid).




U morst koffie op de laptop van uw buur?
Uw schattige hond heeft in de kuiten van het vriendinnetje van uw zoon gebeten?
Uw dochter, een skateboard fan, knalt op een geparkeerde wagen?

Het minste probleem kan zware gevolgen hebben, ook op financieel vlak. Daarom is de familiale verzekering
onmisbaar …. Zo hoeft u niet de rest van uw leven op te draaien voor een ongelukkig voorval.
Ze dekt nog andere situaties, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid:





van uw dochter die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in Spanje.
van alle personen die economisch hoofdzakelijk van u en uw partner afhankelijk zijn, maar niet meer bij
U inwonen.
van de vriendjes van uw zoon die onder uw toezicht staan tijdens een verjaardagsfeestje.
van vrienden die bij u logeren naar aanleiding van bv. uw 15de huwelijksverjaardag.

Tegemoetkomingsplafond per schadegeval



Lichamelijke verwondingen: 18.425.000 EUR
Materiële schade: 3.685.000 EUR

Die bedragen worden automatisch aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dit van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981).

Territorialiteit
De verzekering geldt wereldwijd voor zover u uw hoofdverblijf in België heeft.

Eigen risico
In ieder schadegeval blijft u uw eigen verzekeraar voor een eerste deel van 184,23 EUR.
Dit bedrag wordt automatisch aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basis
indexcijfer is dit van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981).

Duur van het contract
Het contract is onderschreven voor de duurtijd voorzien in de bijzondere voorwaarden, met een maximum van
één jaar.
Op het einde van iedere verzekeringsperiode, hernieuwt het contract zich stilzwijgend van jaar tot jaar, tenzij
een van de partijen het contract opzegt tegen de vervaldag door ten minste drie maanden voor het verstrijken
van de lopende periode een aangetekende brief te sturen.

Niet-gedekte schadegevallen
Zijn uitgesloten:


Schade veroorzaakt door gebouwen, behalve specifieke gevallen:
o Uw hoofd- of tweede verblijf
o Garages en parkeerruimten voor uw eigen gebruik
o Tuinen en gronden die in totaal 5 hectare niet overschrijden
o Studentenkamers of studio’s die door uw kinderen worden bewoond
o Gebouwen of gebouwgedeelten in aanbouw, wederopbouw of verbouwing die bestemd zijn
om uw hoofd- of tweede verblijf te worden, voor zover hun stabiliteit niet door de lopende
werken in gevaar wordt gebracht.
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Schade veroorzaakt door dieren:
o Wilde dieren
o Paarden indien u eigenaar bent van meer dan twee
Materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook, die ontstaan is in of overgeslagen
uit een gebouw waarvan u eigenaar, huurder of bewoner bent (behalve een hotel of gelijkaardig
logement of een ziekenhuis naar aanleiding van een tijdelijk verblijf).
Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering (zoals motorrijtuig- of jachtverzekering),
behalve specifieke gevallen:
o “joy-riding” (kind bestuurt een motorvoertuig zonder dat hij hiervoor de wettelijk vereiste
leeftijd bereikt heeft en buiten medeweten van zijn ouders en van de houder of bewaker van
het voertuig)
o Tuintoestellen die op de openbare weg rijden
o Motorvoertuig bestemd voor mindervaliden waarvan de maximumsnelheid minder of gelijk is
aan 18 km/u
Schade veroorzaakt door boten in eigendom:
o Motorboten van meer dan 10 DIN PK, zoals waterscooters, ….
o Zeilboten van meer dan 300 kg.
Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen (enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de
lucht kunnen worden vervoerd)
Schade veroorzaakt door een opzettelijke daad; voor een minderjarig kind is er wel dekking, met beperkt
verhaal tegen het kind ouder dan 16 jaar.
Schade veroorzaakt door grove schuld:
o Staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs,
geneesmiddelen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer beschikt over de
controle van zijn daden; voor een minderjarig kind is er wel dekking (behalve als hij vroeger
reeds voor soortgelijke schade verwekkende feiten in het geding is gekomen), met beperkt
verhaal tegen het kind ouder dan 16 jaar.
o Niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks.
Schade die voortvloeit uit een kernrisico.
Schade veroorzaakt aan goederen of dieren die u onder uw bewaring hebt, behalve specifieke dekking
voor:
o Tijdelijk verblijf in een hotel, ziekenhuis, vakantiegebouw
o Feestzaal gebruikt naar aanleiding van een familiefeest
o Rijpaarden en toebehoren (max. 4.000 EUR).
Schade voortvloeiend uit collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging, arbeidsconflicten
of terrorisme.

Korting “alleenstaanden”
Personen die alleen wonen en geen minderjarige kinderen hebben, genieten een korting.

Deze info fiche is een reclamebrochure en bevat een voorstelling van de dekking BA Privéleven Leerkracht, die
deel uitmaakt van de package DOCEO.
Deze package bevat verzekeringen die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en wordt onderschreven voor de
duurtijd van één jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke
modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon, Callant Insurance, die te uwer beschikking staat voor
iedere bijkomende inlichting.
In geval van een klacht kunt u beroep doen op de dienst Customer Service van Callant Insurance (Frankrijklei 112
bus 4, 2000 Antwerpen, atwork@callant.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste
oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35 te
1000 Brussel (www.ombudsman.as).
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