Bijlage verzekering
Family Plan
Vanaf 15/09/2017 maakt deze bijlage deel uit van de
algemene voorwaarden Family Plan met refertes
AD 1085NL-032014 en AD1086NL – 032014.

Verplaatsingstoestellen en voortbewegings
toestellen
Onder voorbehoud van de specifieke gevallen voorzien in onze algemene
voorwaarden, is de schade veroorzaakt door motorrijtuigen
uitgesloten in het geval van aansprakelijkheid gedekt door Belgische
of buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte verzekering van
motorvoertuigen.
Door toepassing van deze bijlage breiden wij onze waarborgen uit
tot de volgende gevallen:
• de schade veroorzaakt door een verzekerde terwijl hij een
motorrijtuig bestuurt bestemd voor mindervaliden (elektrische
rolstoel) waarvan de maximum snelheid minder of gelijk is aan
18 km/u.
• de schade veroorzaakt door een verzekerde die hiervoor de
wettelijk vereiste leeftijd bereikt heeft, wanneer hij een
gemotoriseerd verplaatsingstoestel bestuurt waarvan de motor
autonoom is of niet en waarvan de maximum snelheid minder of
gelijk is aan 25 km/u en onder voorbehoud dat hij het vereiste
certificaat van overeenstemming heeft.
Het gaat hier over nieuwe gemotoriseerde verplaatsingstoestellen
zoals segways, hoverboards, monowheels, elektrische fietsen en
gelijkaardige voertuigen.
Voor deze ongevallen komen wij tussen in overeenstemming met
de algemene voorwaarden Family Plan.

Bij schade die zich voordoet op een plaats en door een voertuig
waarvoor de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering geldt,
zullen wij u verzekeren overeenkomstig deze wet en de bepalingen
van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen. In dit geval is onze waarborg:
• voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: onbeperkt.
Indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons
evenwel toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken,
zal deze dekking begrensd zijn, tot 100 miljoen EUR per schade
geval, of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de
dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering
• voor materiële schade – andere dan de schade waarvan sprake in
het hierna vermelde punt: beperkt tot 100 miljoen EUR per
schadegeval, of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de
dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering
• voor de borgsom: beperkt tot 62.000 EUR voor het aangewezen
voertuig en alle verzekerden

Schade aan toevertrouwde goederen
Wij verzekeren u tot een bedrag van 2.500 EUR (niet geïndexeerd)
per schadegeval voor de schade veroorzaakt aan roerende goederen
toebehorend aan derden waarvan u de bewaker, ontlener of gebrui
ker bent en dit met inbegrip van gehuurde goederen wanneer uw
aansprakelijkheid betrokken is in het kader van uw privéleven.
Zijn evenwel uitgesloten van dekking, de schade veroorzaakt :
• aan elk motorrijtuig waarvan de maximum snelheid hoger is
dan 18 km/u, aan luchtvaartuigen, sneeuwscooters en jetski’s
• aan zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of
motorboten met een vermogen van meer dan 10 DIN PK
• aan edelstenen en niet-ingezette echte parels, staven edelmetaal,
geld, bankbiljetten, zegels, bankkaarten, aandelen, obligaties of
schuldbekentenissen
• aan de gebouwen met uitzondering van de waarborg voorzien in
art 8 van de algemene voorwaarden
• aan dieren andere dan paarden en hun tuig
• in gevolge diefstal, verdwijning of onverklaarbaar verlies.
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