Voorwaarden Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Met de Particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid voor schade die het
gevolg is van het handelen of nalaten van u of een verzekerde. Waarbij degene die schade heeft een
schadevergoeding vordert.

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Op uw polisblad staat of u als alleenstaande of als gezin verzekerd bent. Bent u als gezin verzekerd, dan
zijn de volgende personen verzekerd:
•
degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.
•
de levenspartner van de verzekeringnemer. Daarmee bedoelen wij de echtgeno(o)t(e) of
partner waarmee de verzekeringnemer duurzaam samenleeft.
•
de andere personen waarmee u duurzaam en in gezinsverband samenwoont.
En ook uw of hun:
•
minderjarige kinderen.
•
meerderjarige ongehuwde kinderen die thuis wonen. Of voor hun studie uitwonend zijn.
•
ouders, schoonouders, grootouders en ongehuwde familieleden die bij u inwonen.
•
minderjarige logés, als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.
•
huispersoneel, tijdens de werkzaamheden die ze voor u of een verzekerde uitvoeren.
Staat op uw polisblad dat u als ‘alleenstaande’ bent verzekerd, dan zijn de volgende personen
verzekerd:
•
degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.
•
minderjarige logés, als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.
•
huispersoneel, tijdens de werkzaamheden die ze voor u of een verzekerde uitvoeren.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’ en alle anderen ‘verzekerden’. Tenzij wij
een verzekerde specifiek willen noemen. We noemen N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij,
‘we’ of ‘wij’.

1.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten
van u of een verzekerde. Waarbij degene die schade heeft een schadevergoeding vordert. Degene
die de schadevergoeding vordert, noemen wij de ‘derde’ of ‘derden’.
Met schade bedoelen wij schade inclusief de daaruit voorvloeiende schade. Wij onderscheiden de
volgende soorten schade:
•
schade aan personen. Dat is schade door letsel of aantasting van de gezondheid, ook als
overlijden het gevolg is.
•
schade aan zaken. Dat is schade door beschadiging en/of vernietiging en/of het verloren
gaan van zaken.
Met schade bedoelen wij niet de kosten tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het
Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen. En de daaruit voortvloeiende schade. Tenzij
het gaat om kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden.

1.c

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak
van de schade moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. Ook
op het moment dat u of verzekerde niet meer in Nederland woont, stopt de verzekering. In dat geval
dertig dagen na vertrek. Dit gebeurt van rechtswege.

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Het maximaal verzekerde bedrag staat op uw polisblad. Dit bedrag geldt per gebeurtenis voor u en de
verzekerden samen.

1.e

Binnen welk gebied bent u verzekerd?

U en verzekerden zijn wereldwijd verzekerd.
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2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Particuliere aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan derden. Als deze door u of een verzekerde is
veroorzaakt als particulier. Er mag dus geen sprake zijn van betaald werk of activiteiten die verband
houden met werkzaamheden voor een bedrijf of beroep. Dit geldt niet voor:
•
de kinderen die in hun vrije tijd of vakantie voor anderen dan u of een verzekerde werken.
Maar alleen voor zover een andere verzekering hun aansprakelijkheid niet dekt. Aanspraken
van een werkgever - of van anderen die zijn rechten hebben gekregen- zijn niet verzekerd.
•
het huispersoneel.
Onderlinge aansprakelijkheid
Voor de aansprakelijkheid van u en/of verzekerden ten opzichte van elkaar geldt:
•
onderlinge aansprakelijkheid is alleen meeverzekerd voor personenschade. En alleen als u of
verzekerde hiervoor niet op een andere manier een vergoeding kunt krijgen.
•
als huispersoneel schade heeft door een bedrijfsongeval waarvoor u of een verzekerde
aansprakelijk bent, dan is personen- en zaakschade verzekerd.
Aansprakelijkheid voor schade als bezitter van een gebouw
Verzekerd is de aansprakelijkheid als bezitter van een gebouw voor schade aan derden. Verzekerd zijn
u of een verzekerde, behalve logés en huispersoneel. Dit geldt voor:
•
het huis dat u of verzekerde bewoont en de bebouwingen die daarbij horen. Ook als een deel
hiervan verhuurd wordt.
•
het huis en de bebouwingen die daarbij horen die u of verzekerde niet meer of nog niet
bewoont. Tot maximaal 12 maanden na het verlaten of het krijgen hiervan.
•
een tweede huis, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Europa.
Maar niet als deze alleen wordt gebruikt voor verhuur aan derden.
•
het huis in Nederland dat u of verzekerde niet bewoont, als dit permanent wordt bewoond
door een ander. Als het huis verhuurd wordt, mogen er maximaal twee huurders zijn.
Alle overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door gebouwen zijn niet verzekerd. Zoals de
aansprakelijkheid voor schade door gebouwen die nog in aanbouw zijn. Of gebouwen die u of een
verzekerde exploiteert.

2.b

Niet of beperkt verzekerde aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken onder opzicht
Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die u of een verzekerde onder zich heeft, is verzekerd tot
maximaal € 4.500,- per gebeurtenis.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die u of een verzekerde - of
een ander voor u of een verzekerde- onder zich heeft op grond van:
•
een huur-, huurkoop- of leaseovereenkomst.
•
(erf)pacht- of pandovereenkomst.
•
vruchtgebruik. Ook in het geval van recht van gebruik en bewoning.
Ook niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die u of een verzekerde
-of een ander voor u of een verzekerde - onder zich heeft, als:
•
de zaak een motorrijtuig, (sta-)caravan, vouwwagen, motor- of zeilvaartuig, zeilplank of
luchtvaartuig is.
•
een van hen de zaak onrechtmatig onder zich heeft.
•
de zaak is bedoeld voor het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep. Of het
verrichten van handenarbeid.
•
de schade bestaat uit - of het gevolg is van - verlies, diefstal of vermissing van geld, papieren,
bank- of betaalpassen, creditcards of geldswaardige papieren.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van u en verzekerden voor schade aan gehuurde zaken van
derden door:
•
brand aan een woning in het buitenland die gehuurd is voor vakantie. Dit geldt ook voor de
inboedel.
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•

een antenne of een satellietschotel die gemonteerd is op of aan een huurwoning die u of
verzekerde zelf bewoont. Als er schade is aan dat pand en/of de bebouwingen die daarbij
horen. En u of verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:
•
in verband met het in eigendom hebben, bezitten, houden, gebruiken of besturen van
motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, drones en modelvliegtuigen.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van u en verzekerden voor schade aan derden die veroorzaakt
wordt:
•
als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig. Ook als sprake is van opzicht.
•
met of door zaken die worden geladen of gelost op of van een motorrijtuig.
•
met of door een aanhangwagen. Als deze veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen
nadat de aanhangwagen is losgekoppeld of losgeraakt van een motorrijtuig.
•
met of door een motorrijtuig waarvan huispersoneel de houder of bezitter. En de schade is
veroorzaakt door het huispersoneel. U, uw levenspartner of een ander persoon waarmee u
duurzaam en in gezinsverband samenleeft, moet hiervoor aansprakelijk zijn.
•
met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bediende modelboten.
•
met of door een zeilboot met een zeiloppervlakte van maximaal 16 m2. Deze zeilboot mag een
(buitenboord)motor hebben met een vermogen van maximaal 3 KW (ongeveer 4 PK).
•
met of door fietsen met een elektrische trapondersteuning.
•
met of door motormaaimachines, kinderspeelgoed met een motor, caravanmovers en
soortgelijke gebruiksvoorwerpen. Als de snelheid hiervan maximaal 16 km per uur is.
•
met of door op afstand bestuurbare modelauto’s
•
met of door modelvliegtuigen met een maximaal gewicht van 25 kg.
•
tijdens joyriding met een motorrijtuig. Als de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Bij joyriding met
een brom- of snorfiets geldt dat de veroorzaker jonger dan 16 jaar moet zijn. Voor schade aan
het motorrijtuig zelf vergoeden we maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
Met joyriding bedoelen wij het onrechtmatig rijden in andermans motorrijtuig, zonder de
bedoeling dit motorrijtuig te houden.
•
Niet verzekerd is joyriding ‘zonder geweld’, als voor het motorrijtuig op dat moment een
aansprakelijkheidsverzekering (WAM) was afgesloten. ‘Zonder geweld’ is bijvoorbeeld als de
sleutels in het contact zaten en de joyrider het motorrijtuig zo kon starten.
De aansprakelijkheid voor de genoemde situaties is niet verzekerd als het motorrijtuig of (lucht)vaartuig
is verkregen door diefstal, verduistering, oplichting, afpersing of afdreiging.
Let op: Voor het artikel ‘Aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen’
geldt dat deze verzekering geen dekking biedt als de verzekerde schade ook op een polis bij een
andere verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan. U
bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt
uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.
Overige uitsluitingen
Naast de beperkingen en uitsluitingen in de voorgaande artikelen is niet verzekerd de aansprakelijkheid
voor:
•
het niet of niet op tijd nakomen van een overeenkomst.
•
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door u,
een andere verzekerde of als deelnemer van een groep. Ook als u of een verzekerde in die
groep niet zelf wederrechtelijk gehandeld of nagelaten heeft.
•
schade door of voortvloeiend uit seksuele of seksueel getinte gedragingen - van welke aard
dan ook - van u, een andere verzekerde of als deelnemer van een groep. Ook als u of een
verzekerde in die groep zichzelf zo niet heeft gedragen.
•
het bezit of gebruik van wapens waarvoor u of verzekerde geen vergunning heeft, zoals staat in
de Wet Wapens en Munitie worden bedoeld. Gebruik van vuurwapens voor de jacht is
verzekerd als u dit apart heeft meeverzekerd. Dit staat dan op uw polisblad.
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2.c

Wat is extra verzekerd?

Vriendendienst
In het geval dat er schade ontstaat tijdens het verlenen van een vriendendienst beoordelen wij de
schade alsof er sprake is van aansprakelijkheid van u of verzekerde. Maar alleen als:
•
de enige reden waarom u niet aansprakelijk bent, komt door het feit dat de schade verband
houdt met de vriendendienst, en
•
er een direct verband is tussen de vriendendienst en de schade, en
•
de benadeelde zelf rechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken was, en
•
deze benadeelde een natuurlijk persoon is of een erfgenaam.
We vergoeden in dat geval maximaal € 11.500,- per gebeurtenis. Kan de benadeelde ook op een
andere manier een vergoeding krijgen? Dan brengen we dat bedrag in mindering op onze
schadevergoeding.
Zekerheidstelling
Wij verlenen een zekerheidstelling tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis in het volgende geval:
•
er heeft een verzekerde gebeurtenis plaatsgevonden, en
•
op grond daarvan wil een overheid een zekerheidstelling om de rechten van een verzekerde
te waarborgen.
Wij verlenen geen zekerheidstelling voor overtreding van in- en uitvoerbepalingen, belastingwetten of
vervoer zonder de benodigde vergunningen.
U bent verplicht ons te machtigen om over het bedrag van de waarborgsom te beschikken zodra dat
vrijkomt. Ook moet u ons helpen om ervoor te zorgen dat dat bedrag zo snel mogelijk aan ons wordt
terugbetaald.

2.d

Overige kosten bovenop het verzekerde bedrag

Als de schade is verzekerd, zijn de volgende kosten ook verzekerd:
•
de kosten van gevoerde procedures. Maar alleen als wij hiervoor vooraf goedkeuring hebben
gegeven of u gevraagd hebben de procedure te voeren.
•
de kosten van rechtsbijstand. Wij moeten de opdracht voor de rechtsbijstand hebben
gegeven.
•
bereddingskosten en de schade aan zaken die voor de beredding worden ingezet. Met
bereddingskosten bedoelen wij de kosten van maatregelen die door u of namens u worden
getroffen en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een gedekte schade te beperken. Of een
onmiddellijk dreigend gevaar van schade - die binnen de dekking van de verzekering zou
vallen - af te wenden.
•
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.
Komt de schade samen met de bovengenoemde kosten boven het verzekerde bedrag? Dan
vergoeden wij de kosten ook boven het verzekerde bedrag.

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a

Wij regelen de schade

Wij stellen de schade vast en regelen deze. Wij mogen de schade rechtstreeks aan de benadeelde(n)
betalen en met hen schikkingen treffen.
Aanspraken voor personenschade behandelen wij volgens artikel 7:954 BW. In dit artikel staat dat wij de
schade rechtstreeks met een benadeelde mogen regelen. Bij personenschade kunnen wij de schade in
periodieke uitkeringen betalen. Is de waarde van deze uitkeringen samen met eventuele andere
uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verlagen wij naar evenredigheid de duur of de
hoogte van de periodieke uitkering.

3.b

Uw eigen risico

Op het polisblad staat het eigen risico per gebeurtenis, dat u moet betalen.
Het eigen risico voor een verzekerde schade aan zaken onder opzicht is € 50,-.
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Er geldt geen eigen risico voor de verzekerde kosten voor gevoerde procedures en rechtsbijstand,
bereddingskosten en zekerheidstelling.

3.c

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u of de benadeelde recht hebben. Daarna betalen wij zo snel mogelijk
de schadevergoeding.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:
•
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.
•
deze voorwaarden.
•
uw polisblad.
•
de clausules die op het polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan het polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.
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