Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren
WAT IS VERZEKERD?

LIABILITY
INSURANCE

•	Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier
voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt:
- A an zaken en personen buiten uw gezin
- A an personen binnen uw gezin
Tot maximaal ANG. 1,000,000 per schadegeval en in totaal tot ten hoogste
2 keer dit bedrag per polisjaar.
De verzekering is geldig in alle landen van de wereld.

WIE ZIJN VERZEKERD

•	De verzekeringnemer en degenen met wie hij in gezinsverband samenwoont:
•	Uw minderjarige kinderen
•	Uw meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor studie
(tijdelijk) uitwonend zijn.
•	Ouders, schoonouders, grootouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die
duurzaam bij u inwonen
•	Minderjarige loges, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een
andere verzekering
•	Huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met
werkzaamheden die zij uitvoeren voor u.

WAT ZIJN DE DEKKINGEN

•	A ansprakelijkheid in uw hoedanigheid als particulier
•	Uw aansprakelijkheid voor onroerende zaken
•	Onderlinge aansprakelijkheid voor schade aan personen
•	Uw aansprakelijkheid voor uw huisdieren
•	Vriendendienst
•	Vrijwillige hulpverlening
•	Zekerheidsstelling
•	Passagiersrisico van motorrijtuig en (lucht)vaartuig
•	Joyriding van motorrijtuig of vaartuig door een gezinslid jonger dan 18 jaar.
•	Uw aansprakelijkheid voor goederen vallende of gevallen van een motorrijtuig
•	Uw aansprakelijkheid voor modelvliegtuigen waarvan gewicht ten hoogste
20 kg bedraagt
•	Uw aansprakelijkheid voor schade door roeiboten, kano’s of op afstand
bedienbare modelboten
•	Uw aansprakelijkheid voor schade door zeilboten zonder buitenboord motor en
met een zeiloppervlakte van ten hoogste 12m2.

WAT ZIJN DE EXTRA
DEKKINGEN

Boven de verzekerde som worden vergoed;
•	Kosten van verweer, dat onder leiding van verzekeraar wordt gevoerd. Een boete
of dwangsom wordt niet vergoed.
•	Kosten van rechtsbijstand die op verzoek van verzekeraar wordt verleend
•	Wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom
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Wij verzekeren nooit de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door u of uw
gezinsleden in de volgende gevallen;
•	A ls u zaken huurt, leent, least, pacht of in vruchtgebruik heeft
•	A ls u zaken van uw werk prive gebruikt
•	A an motorrijtuigen, met uitzondering van passagiers risico en uit motorrijtuig
vallende goederen
•	A an of door (Sta)caravans, vouw-of aanhangwagens
•	A an of door (lucht)vaartuigen, zeilplanken
•	Opzet, behalve als het gebeurt door gezinsleden jonger dan 14 jaar.
•	Door of voortvloeiend uit seksuele gedragingen
•	Door vuurwapens
•	Molest en atoomkernreacties
•	A ls u niet langer in Curacao woont
•	A ansprakelijkheid voor zaken voor industriële en handelsdoeleinden.

WAT IS UW EIGEN RISICO

Per schadegebeurtenis geldt een eigen risico van ANG. 50.

WAT BEDOELEN WIJ MET...

Schade
Schade aan personen en zaken.
Personenschade : schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen,
al dan niet de dood tot gevolg. Hierbij inbegrepen is schade die daaruit voortvloeit.
Zaakschade; schade door beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan van
zaken van anderen dan de verzekerden. Hierbij inbegrepen is schade die daaruit
voortvloeit.
Hoedanigheid
De aansprakelijkheid van u als particulier. Niet verzekerd is schade bij het
uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het verrichten van betaalde
handenarbeid. Ook niet bij het vervullen van een militaire of burgerlijke dienstplicht.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
•	Huispersoneel als het werkzaamheden zijn die ze voor u doen
•	Uw minderjarige kinderen die tijdens vakantie, vrije tijd of studie
werkzaamheden doen voor anderen dan u of uw gezinsleden, al dan niet tegen
betaling. Maar dit alleen als er geen sprake is van dekking door een andere
verzekering.
Aansprakelijkheid/schade
De aansprakelijkheid van de verzekerden als particulier voor schade die is
veroorzaakt en tevens ontstaan tijdens de duur van de verzekering.
Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend
meeverzekerd voor schade aan personen. Voorwaarde is hierbij dat zij geen
afspraken uit andere hoofde hebben.
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Bij uw aansprakelijkheid ten opzichte van huispersoneel voor schade als gevolg
van een bedrijfsongeval is ook schade aan zaken meeverzekerd.
Huisdieren
Honden, katten, knaagdieren en vogels die in een woning kunnen worden
gehouden. Geen huisdieren zijn paarden, koeien, geiten, (pluim)vee of andere
boerderij dieren.
Vriendendienst
De schade die een verzekerde aan een ander toebrengt bij het belangenloos
verrichten van werkzaamheden voor vrienden of bekenden. Voorwaarde is hierbij
dat hij ook aansprakelijk voor de schade zou zijn als het geen vriendendienst zou
zijn geweest.
Deze dekking geldt niet als de schade (mede) aan benadeelde zelf is te wijten.
Ook niet als de schade is toegebracht aan anderen dan de natuurlijk persoon voor
wie u de vriendendienst verrichtte.
Van de schade worden alle andere aanspraken van de benadeelde uit andere
hoofde afgetrokken en wordt de schade alleen aan de rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelden betaald.
Vrijwillige hulpverlening
Schade van anderen wanneer u of een van uw gezinsleden hulp verleent ter
voorkoming van dood of lichamelijk letsel, of bij hulpverlening bij onmiddellijk
dreigende schade aan uw goederen van een verzekerde.
Van de schade worden alle andere aanspraken van de benadeelde uit andere
hoofde afgetrokken en wordt de schade alleen aan de rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelden betaald.
Zekerheidsstelling
Bij een gedekte gebeurtenis heeft u recht op verstrekking van een zekerheids
stelling of waarborgsom tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Deze
wordt verstrekt wanneer een bevoegde overheidsinstantie deze van u verlangt
om de rechten van de gedupeerden te garanderen.
Als u deze borgstelling accepteert, verplicht u uzelf tot medewerking aan
volledige terugbetaling en machtigt u ons om er onherroepelijk over te
beschikken wanneer de borgstelling wordt vrijgegeven.
Bij acceptatie verplicht u uzelf ook om in ieder geval de borgstelling uiterlijk na 1
jaar aan ons terug te betalen.
Onroerende zaken
De aansprakelijkheid van u of een van de bij u inwonende verzekerden;
•	A ls bezitter van het pand dat u bewoont met alle daarbij behorende
bebouwingen. Dit geldt ook als u een deel daarvan verhuurt;
•	A ls bezitter van een woning, die u niet meer of nog niet bewoont. Dit geldt voor
een periode van maximaal 12 maanden na het verlaten of verkrijgen van de
woning.
•	A ls bezitter van een in Curacao gelegen tweede woning of recrecreatiewoning.
Hierbij geldt de voorwaarde dat u deze niet uitsluitend aan anderen verhuurt.
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•	A ndere aansprakelijkheden voor schade door onroerende zaken zijn niet gedekt.
Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken in
aanbouw of exploitatie van onroerende zaken.
Opzet
Het opzettelijk tegen iemand of een zaak gericht handelen of nalaten zonder dat
u of uw gezinsleden daar recht toe hadden. Het maakt hierbij niet uit of u of uw
gezinsleden;
•	Behoorden tot een goep
•	Zelf niet gericht (met opzet) hebben gehandeld of nagelaten
•	Het handelen of nalaten beinvloed werd door alcohol of andere middelen.

SCHADE
WAT VERWACHTEN
WIJ VAN U?

•	Dat u schade zo spoedig mogelijk meldt
•	Dat u schade beperkende maatregelen neemt
•	Dat u medewerking verleent bij het vaststellen van de schade en alle
bewijs(stukken) en gegevens aanlevert
•	Dat u niets doet wat onze belangen kan schaden
•	A ls wij dat wensen, dat u een schriftelijke verklaring over de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade te overlegt, naar waarheid ingevuld en ondertekend
•	Dat u zich onthoudt van het erkennen van aansprakelijkheid
•	Dat u eventueel alsnog ervoor zorgt dat uw premie voor de gehele
verzekeringsperiode volledig betaald is
Als u strafrechterlijk wordt vervolgd, bent u verplicht;
•	A ls wij dit wensen, u te laten bijstaan door een advocat die wij aanwijzen
•	Deze advocaat alle gevraagde medewerking te verlenen
U bent niet verplicht tegen een strafrechterlijk vonnis hoger beroep aan te
tekenen of daarvan afstand te doen.

HOE WORDT SCHADE
VASTGESTELD EN
VERGOED?
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•	Wij belasten ons met de regeling en vaststelling van de schade.
•	A ls u een zaak aanmeldt, machtigt u ons automatisch om uw zaak namens u
te behartigen. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en schikkingen met hen te treffen. Wij houden daarbij zo veel mogelijk
rekening met uw belangen.
•	De gegevens die u verstrekt gebruiken wij ook om de omvang van de schade en
het recht op uitkering vast te stellen.
•	Wij betalen schadebedragen uit aan de benadeelde en zijn daardoor voor het
beloop daarvan volledig gekweten jegens u.
•	U hoort van ons of de schade vergoed wordt en wat de vergoeding zal zijn.
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•	Een vordering van uitkering verjaart in ieder geval als u niet binnen 1 jaar
melding doet van de schadegebeurtenis. Deze periode van 1 jaar gaat in op het
moment dat u kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor
ons tot een verplichting tot uikering kan leiden.
•	Wij hebben het recht om schade te verhalen op aansprakelijke derden. Om de
schade te kunnen verhalen is uw medewerking noodzakelijk.

WANNEER KEREN
WIJ NIET UIT

•	A ls de schade op basis van een wet of andere verzekering al wordt vergoed of
vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd was geweest
•	U ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de
verzekering of bij schade
•	U belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven, of als u na
schade uw medewerking niet verleent en u daardoor onze belangen schaadt.
•	A ls u uw verplichtingen uit de voorwaarden niet nakomt of onjuiste inlichtingen
heeft verstrekt en daardoor ons in onze belangen schaadt of kan schaden.
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