
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor de 
uitgebreide voorwaarden naar onze downloads.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en als je volgens de 
wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je bent verzekerd voor een bedrag van 1 miljoen per gebeurtenis. Deze verzekering is onderdeel 
van de Besured pakketverzekering. Je kan deze verzekering niet los afsluiten.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering is voor jou en eventueel jouw
partner.

 Schade tijdens een vriendendienst 
Schade die je veroorzaakt tijdens een 
vriendendienst is verzekerd.

 Schade door een huisdier 
Schade die jouw huisdieren bij iemand anders 
veroorzaken is verzekerd.

 Schade aan geleende spullen 
Schade die je veroorzaakt aan geleende spullen is 
verzekerd. 

 Schade in het verkeer 
Schade die je veroorzaakt als voetganger of fietser 
in het verkeer.

 Verhaalservice letselschade 
Heb je letsel door een ongeval én is iemand 
anders aansprakelijk voor dat ongeval? In dat 
geval bieden wij je hulp bij het verhalen van jouw 
letselschade.

Wat is niet verzekerd?
Bij schade door opzet, fraude of een misdrijf. Of als het 
gaat om schade aan jouw eigen spullen of die van 
jouw gezinsleden en andere huisgenoten.

 Schade aan gehuurde spullen 
Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. 

 Schade door motorrijtuig 
Schade met of door jouw motorrijtuig is niet 
gedekt.

 Schade door sport en spel 
Als je tijdens het sporten per ongeluk een 
medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. 
Ook spullen van een ander die je dan kapotmaakt, 
zijn niet verzekerd.

 Schade tijdens werk 
Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet 
verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel). 

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Schade aan geleende spullen 
Schade aan geleende spullen is verzekerd tot een 
maximum bedrag van € 2.500,-. Er geldt een eigen 
risico van € 150,-.

 Brand vakantiewoning 
Schade die je veroozaakt door brand aan een door 
jou gehuurde vakantiewoning in het buitenland 
en de daarbij horende inboedel. Voor deze schade 
geldt een eigen risico van € 150,- en een maximale 

Waar ben ik gedekt?
 Je hebt een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.
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Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan 1 maand later.


