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   Antwerpen, postdatum 
 

Uw familiale verzekering BA Gezin in een nieuw kleedje 

 

Beste cliënt, 

Onze verzekering BA Gezin was aan een grondige opfrissing toe. We verduidelijkten onze voor-

waarden, brachten enkele dekkingen in lijn met gewijzigde marktomstandigheden, voegden enkele 

nieuwe waarborgen toe en actualiseerden ook de basisindexen, zodat u makkelijker kunt zien wat de 

verzekerde bedragen en vergoedingsgrenzen zijn in uw polis. Op de keerzijde van deze brief sommen 

we de belangrijkste verbeteringen en uitbreidingen voor u op. 

Praktisch 

Om van deze voordelen te genieten hoeft u niets te doen: vanaf de eerstvolgende vervaldag wordt 

uw contract automatisch en zonder tariefaanpassing omgezet naar de volledig herziene en uitgebrei-

de polis, of eerder in geval van een poliswijziging. U hoeft enkel te reageren indien u gebruik wenst te 

maken van uw opzegrecht (zie hiervoor uw kwijting). 

Uw nieuwe algemene voorwaarden 

U kunt de volledige nieuwe voorwaarden (versie juli 2018) 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 dienst-

verlening 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 verze-

keringen, 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. Hieronder vindt u de belangrijkste aanpassingen en ver-

duidelijkingen, alsook de extra dekkingen die zonder bijpremie in uw polis BA Gezin werden opge-

nomen.  

  

  

Uw polis werd verduidelijkt:  

 Voortaan wordt verwezen naar de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. Hoewel 

deze wet al werd toegepast, werd er in het contract nog verwezen naar de vroegere wetge-

ving. 

 Wie kan een beroep doen op de verzekering? Voortaan ook gezinsleden uit nieuwe gezinsvor-

men zoals de inwonende partner en zijn of haar kinderen, ook indien deze niet inwonen maar 

wel door de partner onderhouden worden. 

 Inzake de dekking in geval van aansprakelijkheid bij het privégebruik van telegeleide vliegtuigen 

zijn nu ook drones opgenomen met een gewicht tot maximum 5 kg, voor zover deze niet bin-

nen 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. 

 In het onderdeel Rechtsbijstand: 
o is verduidelijkt dat Fidea geen rechtsbijstand verschuldigd is voor geschillen die ver-

band houden met het zakenrecht, zoals het eigendomsrecht,  en muurgemeenheid; 
o werd expliciet toegevoegd dat de waarborg niet geldt in het geval van actieve deel-

name aan agressie, rellen en twisten. 

  

  

Uw polis werd uitgebreid met extra waarborgen 

 Het aantal gevallen waarin dekking verleend wordt voor het besturen van motorrijtuigen werd 

uitgebreid met nieuwe voortbewegingsmiddelen in het geval hiervoor geen verplichte verzeke-

ring gesloten werd: 
o tuinwerktuigen die worden gebruikt op privéterrein of in de onmiddellijke nabijheid; 
o gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een maximumsnelheid van 25 km/u (zoals 

hoverboard, segway, monowheel, elektrische step, elektrische rolstoel, …).  

Deze uitbreiding geldt echter niet voor bromfietsen klasse A. 
o elektrische fietsen uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteu-

ning en een maximum snelheid van 45 km per uur, ongeacht of deze voorzien is van een 

stapondersteuning, wandelassistentie of garageknop (pedelec, speed pedelec).  

 Wij vergoeden voortaan ook de schade veroorzaakt door rijpaarden. Deze waarborg is be-

perkt tot maximaal twee niet-ingespannen rijpaarden waarvan u eigenaar bent, tenzij anders 

bepaald in de bijzondere voorwaarden. Schade die het gevolg is van de uitbraak van paarden is 

enkel gedekt indien de afsluiting of omheining degelijk onderhouden is. 

 De schade veroorzaakt door andere oorzaken dan vuur, brand, ontploffingen, rook en breken 

van ruiten aan en in de vakantieverblijven is nu ook gedekt tot EUR 1 250.  

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

tatie, wordt voortaan 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 voer-

tuigen. 


