
Familiale verzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: NN Non-Life Insurance nv Product: Polisa Familiale verzekering
Verzekeringsmaatschappij naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren. Verzekeringsmaatschappij ingeschreven 

in België onder het codenummer 1449.

Wat is verzekerd? 

Basisdekkingen 

✓ Dekking voor schade die een derde lijdt door een fout of 

nalatigheid van een verzekerde, waarvoor de verzekerde

aansprakelijk is

✓ Eveneens dekking voor u of uw inwonende partner bij

verhuis naar een zorginstelling 

Optionele verzekeringen 

o Dekking voor rechtsbijstand voor een verzekerde als

een derde een fout of nalatigheid begaat waardoor

een verzekerde schade leidt en waarvoor de

veroorzakende derde aansprakelijk is

o Deze verzekering Familiale kan als optionele

verzekering afgesloten worden bij een NN Welcome

Home Insurance

Waarborguitbreidingen bij een gedekt schadegeval 

✓ Schade geleden door personen die u of uw goederen

proberen te redden, is verzekerd tot maximaal

€25.000,- (niet geïndexeerd). Hierbij geldt geen vrijstelling 

Verzekerde kapitalen 

✓ De familiale verzekering vergoedt maximaal:

✓ €26.541.657,- voor letselschade (indexcijfer van de

consumptieprijzen 134,26, basis 2004 = 100)

✓ €5.308.331,- voor materiële schade (indexcijfer van de

consumptieprijzen 134,26, basis 2004 = 100)

o De rechtsbijstandverzekering vergoedt maximaal:

o €25.000,- voor alle verzekerde kosten (exclusief 

insolventie) (niet geïndexeerd)

o €12.500,- voor de vergoeding bij insolventie (niet 

geïndexeerd)

Wat is niet verzekerd? 

Wat niet is verzekerd staat vermeld in de algemene 

voorwaarden. Zo is niet verzekerd: 

 Door een verzekerde tijdens een beroepsactiviteit

veroorzaakte schade

 Contractuele aansprakelijkheid 

 Schade aan goederen of dieren die u onder uw bewaking

hebt

 De persoonlijke aansprakelijkheid voor schades die een

meerderjarige verzekerde opzettelijk veroorzaakt

 De wettelijk verplicht te verzekeren aansprakelijkheid, 

zoals bij de beoefening van de jacht of bij het gebruik van

motorrijtuigen, tenzij anders vermeld in de algemene

voorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

De dekkingsbeperkingen staan vermeld in de algemene 

voorwaarden. Enige voorbeelden hiervan zijn: 

 Voor materiële schades onder € 10.000,- (niet 

geïndexeerd) is een vrijstelling van toepassing van € 250,- 

(niet geïndexeerd) 

 De verzekeringsnemer en de personen die bij de 

verzekeringsnemer inwonen, ook als zij tijdelijk elders 

verblijven, kunnen geen vergoeding vanuit de familiale 

verzekering ontvangen, behalve als dit specifiek in de 

algemene voorwaarden is vermeld 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en 
niet is verzekerd. 

De informatie in dit document over het verzekeringsproduct is niet exhaustief. Zij dient te worden aangevuld met de precontractuele informatie 

verstrekt in andere relevante documenten. Zo zal de beoordeling van de mogelijke dekking en de omvang van uw schade bepaald worden 

conform uw algemene en bijzondere voorwaarden (polis). 

Welk soort verzekering is dit? 

De Polisa Familiale verzekering bevat de verzekeringen voor de aansprakelijkheid en kan rechtsbijstand van het gezin in kader van het 

privéleven bevatten. 

http://www.nederlandseassuradeuren.nl/Algemene-Voorwaarden-Polisa-Woning-en-Familiale-Verzekering.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ De verzekering geldt voor verzekeringnemers die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente en biedt dekking waar ook ter wereld. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

• U moet ons de juiste gegevens en omstandigheden meedelen bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Uw gegevens 

worden integraal overgenomen in de polis. Uw informatie is bepalend voor de aanvaarding, de premie en omvang van de verzekering. 

• U moet ons alle wijzigingen melden die zich in de loop van de verzekeringsovereenkomst voordoen en die een impact hebben op 

elementen en verklaringen die vermeld worden in de polis. 

• U moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen - te rekenen vanaf het ogenblik waarop u er kennis van hebt - 

bij ons aangeven. Bij een schadegeval moet u alle maatregelen nemen, nodig om de omvang van de schade te beperken. 

• In de gevallen waarin uw aansprakelijkheid wordt ingeroepen, moet u zich in ieder geval onthouden van elke erkenning van 

aansprakelijkheid, elke afstand van verhaal, van elke dading, vaststelling van schade, betaling of belofte van schadeloosstelling. 

• U moet de verschuldigde premie(s) aan ons betalen. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U moet de premie jaarlijks betalen. U ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling van uw verzekeraar. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de polis. Bij onderschrijving, vangt de verzekering pas aan de dag na de 

eerste premiebetaling. De verzekering begint en eindigt telkens om 00.00 uur. De overeenkomst duurt een jaar en wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt uw verzekeringsovereenkomst (polis) volledig of gedeeltelijk opzeggen tegen de hoofdvervaldag. U moet ons dan ten minste 3 
maanden vóór de hoofdvervaldag daarvan schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen.  

Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv naar  Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij 

ingeschreven in België onder het codenummer 1449.  

Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland. Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de 

Nederlandsche Bank. 

Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance 

nv, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750.  

Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750  




