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   Antwerpen, postdatum 

 

Nieuwe voorwaarden voor uw familiale verzekering BA Gezin 

 

  

Beste cliënt, 

  

Uw verzekering BA Gezin was toe aan een grondige herziening. Het resultaat is dat u een nieuw contract 

krijgt, dat volledig beantwoordt aan de gewijzigde wettelijke bepalingen en de evoluerende 

marktomstandigheden. Daarnaast actualiseerden we de basisindexen, zodat u makkelijker kunt zien wat de 

verzekerde bedragen en vergoedingsgrenzen zijn in uw polis. 

  

De nieuwe algemene voorwaarden van uw contract verschillen ook op een aantal vlakken van deze die u tot 

hiertoe genoot. Het overzicht van deze wijzigingen vindt u op de keerzijde van deze brief. Bovendien hebt u in 

het verleden mogelijks bijkomende bijzondere voorwaarden bedongen (zie hiervoor uw huidige 

polisdocumenten). Het kan zijn dat deze afwijken van de bijzondere voorwaarden die u als bijlage aan dit 

schrijven vindt. Neem in dat geval zeker contact op met uw bemiddelaar; hij zal u het gepaste advies geven om 

ervoor te zorgen dat u voldoende verzekerd blijft. 

  

Ook de premie werd herzien, op basis van de verzekerde risico's en uw gezinsprofiel.  

  

Praktisch 

Als u instemt met de nieuwe polisvoorwaarden, dan hoeft u niets te doen: vanaf de eerstvolgende vervaldag 

worden uw contract en de premie automatisch omgezet naar de nieuwe polis. Gaat u liever niet in op dit 

nieuwe contract aan de nieuwe premie? Dan kunt u gebruik maken van uw opzegrecht. De informatie hiertoe 

vindt u terug op uw kwijting. 

  

Uw nieuwe algemene voorwaarden 

U kunt de nieuwe voorwaarden (versie juli 2018) ook terugvinden op fidea.be, onderaan in de blauwe balk 

onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden & Segmentatiecriteria’, of bij uw bemiddelaar. 

  

Vragen? 

Hebt u vragen over uw familiale verzekering Fidea BA Gezin of over wat deze aanpassingen specifiek voor u 

betekenen? Dan kunt u steeds terecht bij uw bemiddelaar. Voor klachten over onze dienstverlening kunt u 

terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, of per e-mail via 

klachten@fidea.be. Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 

35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Koen Vanvinckenroye 

Chief Operations Officer 

Belangrijke informatie over uw polis BA Gezin! 

Bewaar deze brief bij uw polisdocumenten. U vindt uw  

polisnummer en de door u gekozen waarborgen op uw 

kwijting. 
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Algemene voorwaarden - versie juli 2018 

Het verzekeringscontract loopt voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het contract 

is onderworpen aan Belgisch recht en de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. Hierna vindt u 

het overzicht van de wijzigingen in de algemene voorwaarden. 

 
  

Uw polis werd uitgebreid 

• Het maximaal verzekerd bedrag voor stoffelijke schade werd opgetrokken, van EUR 4 400 000 naar 

EUR 7 140 284. 

• Inzake de dekking voor aansprakelijkheid bij het privégebruik van telegeleide vliegtuigen zijn nu ook 

drones opgenomen met een gewicht tot maximum 5 kg, voor zover deze niet binnen een straal van 3 

km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein vliegen en ze niet boven industriële 

complexen, gevangenissen, LNG-terminals, kerncentrales of een groot aantal mensen of dieren in 

openlucht vliegen.  

De dekking geldt niet voor schade die voortvloeit uit: 
o het niet naleven van de regelgeving inzake privacy; 
o deelname aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidsritten of –wedstrijden. 

• Indien een verzekerde schade berokkent aan huispersoneel, wordt naast de lichamelijke schade 

voortaan ook de materiële schade verzekerd. 

• Wanneer uw kinderen de woning verlaten, blijven zij verzekerd gedurende minimaal 6 maanden en 

zeker tot volgende hoofdvervaldag, zelfs indien dit langer zou zijn dan 6 maanden. 

• Liften en goederenliften in het gebouw zijn voortaan verzekerd zonder voorwaarden, dus ook wanneer 

zij niet conform zijn aan de geldende wettelijke voorschriften, niet het voorwerp uitmaken van een 

onderhoudscontract of niet uitgerust zijn met een automatisch veiligheidssysteem 

• Gebouw in opbouw: de dekking is nu ook verworven voor uw aansprakelijkheid voor een gebouw in 

opbouw, herstelling of verbouwing wanneer deze werken de stabiliteit van het verzekerde gebouw of 

van de aangrenzende gebouwen in gevaar brengen. 

• Het gebruik van gemotoriseerde speelgoed is niet langer beperkt tot kinderen. Voortaan worden deze 

verruimd tot voortbewegingstoestellen, in het geval hiervoor geen verplichte verzekering gesloten 

werd, met een maximum snelheid die opgetrokken werd van 8 km/u tot 25 km/u. Dat geldt ook voor 

een gemotoriseerde rolstoel. 

Opgelet: deze waarborg geldt niet voor bromfietsen klasse A. 

• De dekking voor uw aansprakelijkheid inzake schade toegebracht door vuur, brand, ontploffing, rook, 

water of bij het breken van ruiten aan tijdelijke verblijven, vakantieverblijven, tenten en stacaravans , … 

is niet langer beperkt tot 90 dagen en een bedrag van EUR 75 000. 

• Ook schade aan goederen die u leent van een derde, voor eigen gebruik en zonder tegenprestatie, 

wordt voortaan standaard mee verzekerd tot maximaal EUR 1 250 per schadegeval. Een aantal 

goederen zijn echter uitgesloten van deze verzekering: goederen die u werden toevertrouwd om aan te 

werken of die u in bewaring neemt, waarden (zoals geld, waardepapieren, edelstenen, parels, zegels, …), 

kunstvoorwerpen, dieren, luchtvaartuigen, boten en jetski’s, gemotoriseerde voertuigen. 

• De dekkingslimiet voor vrijwillige hulp van derden is opgetrokken van EUR 15 000 naar EUR 50 000. 

• Zware fouten gepleegd door minderjarige verzekerden zijn voortaan gedekt tot de leeftijd van 18 jaar 

(voorheen 16 jaar). De dekking voor opzettelijke daden blijft evenwel beperkt tot de leeftijd van 16 jaar. 

  

  

Uw polis werd strenger 

• De reddingskosten die u maakt, worden voortaan beperkt tot de bedragen bepaald door de wetgever. 

Voorheen was er geen limiet. 

• Hebt u meer dan 2 paarden en/of maakt u gebruik van een gespan, dan moet u dat voortaan expliciet 

melden. Er wordt in dat geval ook een bijpremie aangerekend van EUR 75. 

• Het (gedeelte van) het gebouw dat u verhuurt of dat kosteloos wordt gebruikt door derden, is voortaan 

beperkt tot 3 kamers of 2 appartementen en/of 3 garages. Eerder kon u tot 3 appartementen en/of 

garages opnemen in de verzekering. 

• Voorheen kon ieder ander al dan niet bebouwd onroerend goed opgenomen worden in de Bijzondere 

Voorwaarden. Dat is niet langer van toepassing. Zo zijn opbrengsteigendommen niet langer 

verzekerbaar in de familiale verzekeringspolis BA Gezin. Raadpleeg hiervoor uw bemiddelaar. 
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• Het maximum bedrag voor schade, toegebracht als huurder of gebruiker van tijdelijke verblijven, 

vakantieverblijven, tenten en stacaravans, die niet het gevolg is van vuur, brand, ontploffing of rook, is 

voortaan beperkt tot EUR 1 250. Vroeger was deze onbeperkt.  
   

  

Opgelet: enkel van toepassing indien u een Pack Privé Leven Plus afsloot 

• Indien u het Pack Privé Leven Plus onderschreef, dan genoot u onder meer van een waarborg voor 

schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen. Deze is nu standaard opgenomen in de basis 

algemene voorwaarden, maar met een aantal belangrijke beperkingen: 
o per schadegeval wordt de verzekering beperkt tot maximaal EUR 1 250; 
o een aantal goederen blijven uitgesloten van deze verzekering: goederen die u werden 

toevertrouwd om aan te werken of die u in bewaring neemt, waarden (zoals geld, 

waardepapieren, edelstenen, parels, zegels, …), kunstvoorwerpen, dieren, luchtvaartuigen, boten 

en jetski’s, gemotoriseerde voertuigen. 

• De vergoeding voor opsporingskosten voor verdwenen kinderen maakt nu eveneens integraal deel uit 

van de algemene voorwaarden. 

• De BOB-waarborg (aansprakelijkheid voor schade aan een voertuig dat u bestuurt in de hoedanigheid 

van 'Bob') hoort niet langer thuis in de familiale verzekering BA Gezin, maar in de polis BA 

Motorrijtuigen. Raadpleeg hiervoor uw bemiddelaar. 

 


