Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe particuliere aansprakelijkheidsverzekering bij Allianz
U heeft van ons een voorstel gekregen voor een nieuwe verzekering.
De kenmerken van uw nieuwe verzekering vindt u in de tweede kolom.
In één van de andere kolommen staan de kenmerken van uw oude verzekering.
Op uw oude polisblad staat het voorwaardennummer, zodat u kunt zien welke verzekering u had.

Uw nieuwe verzekering

Uw oude verzekering staat in 1 van de onderstaande kolommen. Kijk op uw
oude polisblad voor het voorwaardennummer.

Overzicht belangrijkste dekkingen

Allianz

UMGS

UMGS anva

Voorwaarden nummer
Productnaam

AVP16
Allianz

OV AVP 07-2014
Meeùs AVP

MAV AVP 2014
Meeùs Accent Pakket
Meeùs Benefits Plan

Opzegtermijn

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar

dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van
1 maand

Verzekerden
Let op: is afhankelijk van dekking voor
alleenstaande/gezin met of zonder kinderen

-verzekeringnemer
- echtgeno(o)te/partner
- kinderen van 17 jaar of jonger
- kinderen van 18 jaar of ouder, mits
onghuwd inwonend of uitwonend ivm studie
-personen in gezinsverband
-logés
-oppas voor uw kinderen van 17 of jonger
-huispersoneel (alleen indien de schade te
maken heeft met de werkzaamheden voor
verzekeringnemer).

-verzekeringnemer
- inwonenden echtgeno(o)te
- thuiswonende kinderen
- personen in gezinsverband
- uitwonende ongehuwde studerende
kinderen
-logés

-verzekeringnemer
-samenwonende echtgeno(o)te/partner
-thuiswonende kinderen
-personen in gezinsverband
-uitwonende studerende kinderen
-logés
- huispersoneel voor aansprakelijkheid in
uitoefening werkzaamheden verzekeringnemer

Verzekerde som

Keuze uit
€ 1.250.000,00 of
€ 2.500.000,00

Keuze uit
€ 1.250.000,00 of
€ 2.500.000,00

Keuze uit
€ 500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.250.000,00
€ 2.500.000,00

boven verzekerde som

-proceskosten
-proceskosten
-proceskosten
-wettelijke rente
-wettelijke rente
-wettelijke rente
-zekerheidstelling/waarborgsom tot 10% van -zekerheidstelling/waarborgsom tot 10% van -zekerheidstelling/waarborgsom tot 10%
verzekerde som
verzekerde som
van verzekerde som

Eigen risico

Standaard € 0,00.
keuze € 90,00 voor elke schade of € 155,00
voor schade veroorzaakt door kinderen.

Standaard € 50,00
Keuze voor eigen risico kinderen € 150,00

Standaard € 50,00
Keuze voor eigen risico kinderen € 150,00

voor:
-huispersoneel
verzekerde als:
- kinderen tijdens vakantiewerk of stage,
maar niet werkend voor verzekeringnemer.

voor:
-huispersoneel
verzekerde als:
-bejaardenverzorgende
-diëtiste
-geestelijk verzorger/dominee
-kinderoppasser/gastouder
-demonstrateur
-enqueteur
-(koor)dirigent
-maatschappelijk werker
-onbetaald vrijwilligerswerk

voor:
-huispersoneel
verzekerde als:
-bejaardenverzorgende
-diëtiste
-geestelijk verzorger/dominee
-kinderoppasser/gastouder
-demonstrateur
-enqueteur
-(koor)dirigent
-maatschappelijk werker
-onbetaald vrijwilligerswerk

Algemeen

Aanvullende dekkingen
zakelijke hoedanigheid
toelichting zakelijkehoedanigheid

onroerende zaken

toelichting onroerende zaken

-eigen woonhuis of woonboot, eigen
bewoning
- eigen woonhuis of woonboot, eigen
bewoning + gedeeltelijk verhuurd
- toekomstig of te verlaten woonhuis in NL,
max. 12 maanden.
- tweede woonhuis/ recreatiewoning in EU,
niet sec voor verhuur.
- schade door brand aan gehuurde
vakantiewoning/inboedel

-eigen woonhuis
-toekomstig of te verlaten woonhuis
-tweede woonhuis/ recreatiewoning in
Europa, niet voor verhuur
-schade door brand of water aan
gehuurde vakantiewoning/inboedel

-eigen woonhuis
-toekomstig of te verlaten woonhuis
-tweede woonhuis/ recreatiewoning in
Europa, niet voor verhuur
-schade door brand of water aan
gehuurde vakantiewoning/inboedel

Maximaal € 11.500,00

Maximaal € 12.500,00

Maximaal € 12.500,00

-maaimachines/kinderspeelgoed tot 10
km/uur
-op afstand bestuurde modelauto
-fietsen met elektrische trapondersteuning
(elobike)
-luchtvaartuig < 1,0 m2 diameter en < 20kg
-vlieger met een oppervlad < 1,5m2
-zeilboten zeilopp <16m2; roeiboot, kano,
zeilplank, op afstand bestuurbare modelboot
zonder motor of met max. 3kw/4pk
motorvermogen.

-maaimachines/kinderspeelgoed tot 16
km/uur
-fietsen met elektrische
trapondersteuning (elobike)
-luchtvaartuig < 1 diameter en < 20kg

-maaimachines/kinderspeelgoed tot 16
km/uur
-fietsen met elektrische
trapondersteuning (elobike)
-luchtvaartuig < 1 diameter en < 20kg

Maximaal € 1.000.000,00

Maximaal € 1.000.000,00

Maximaal € 1.000.000,00

Maximaal € 12.500,00

Maximaal € 12.500,00

Maximaal € 12.500,00

verhaalsbijstand
toelichting verhaalsbijstand

--

--

--

spullen van bezoekers
toelichting spullen van bezoekers

--

--

--

(grote) dieren
toelichting grote dieren

voor huisdieren in privé bezit

tot 3 dieren standaard gedekt, meer
zijn te verzekeren

niet gedefinieerd

Productnummer

Allianz AVP 16

MM 2015

MAV AVP2014

Woning-verhuur (airBnB) en extra
woonhuizen optioneel mee te verzekeren.

vriendendienst
toelichting vriendendienst
voer-/luchtvaartuigen
toelichting voer-/luchtvaartuigen

jachtrisico
toelichting, tegen meerpremie
geleende zaken (opzicht)
Geleende zaken anders dan huur, huurkoop,
lease en geen
motorrijtuigen

Klusrisico

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

