FIDEA GEZINSPOLIS &
HUISPERSONEEL

-

Fidea Gezinspolis & Huispersoneel

Oeps … zoonlief die net kan fietsen botst op de geparkeerde wagen van de buurman. Oeps … u
stoot in de winkel een rek om. Wanneer u of uw gezinsleden schade veroorzaken aan derden, dan
zult u die schade moeten vergoeden. Gelukkig kunt u rekenen op de Fidea Gezinspolis! Ook in het
buitenland. De Fidea Gezinspolis voorziet dekking waar ook ter wereld u bent, zo lang uw
hoofdverblijfplaats in België is.
► Opgelet! Deze fiche bevat een samenvatting van de voornaamste waarborgen en
uitsluitingen. Voor alle dekkingen en uitsluitingen, raadpleegt u best de algemene
voorwaarden. U vindt deze bij uw verzekeringsbemiddelaar, of op onze website
https://www.fidea.be/nl/prive/gezin-en-vrije-tijd/gezinspolis/ en
https://www.fidea.be/nl/prive/gezondheid/huispersoneel/

Basiswaarborg
1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉ-LEVEN
De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst beschermt u tegen de eis
tot schadevergoeding die derden tegen u instellen in het kader van uw privé-leven. De verzekering
geldt wereldwijd zolang u uw hoofdverblijfplaats in België heeft.
Deze waarborg verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid privé-leven:


wanneer u verplicht kan worden tot herstel van de aangerichte schade;



wanneer van u een schadevergoeding wordt gevorderd (deze kan onterecht of te hoog
zijn).

Fidea zal u in deze gevallen verdedigen en zo nodig het slachtoffer vergoeden.
Naast uzelf kunnen ook de volgende personen een beroep doen op deze verzekering;


de bij u inwonende gezinsleden (als voetganger, als fietser; bij sport en hobby, tijdens
activiteiten in zijn vrije tijd en op vakantie)



andere personen in bepaalde omstandigheden:


huispersoneel (poetsvrouw, tuinman, babysit, …)



oppassers van de kinderen of huisdieren,



minderjarige kinderen van derden onder toezicht,



personen die bij de verzekeringnemer te gast zijn.

► Opgelet! De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde
ouder dan 16 jaar voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen is niet gedekt.
► Opgelet! De schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie is nooit
gedekt binnen deze waarborg.
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Facultatieve waarborgen
1. RECHTSBIJSTAND
De rechtsbijstandsverzekering verstrekt u juridische bijstand. Enerzijds door dienstverlening naar u
toe, zoals het onderhandelen met een derde partij, anderzijds door het betalen van kosten om tot
een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen.
De waarborg biedt juridische bijstand in volgende situaties:


Terugvorderen van schade:
Wanneer de verzekerde schade lijdt, zal Fidea de niet-contractuele schade terugvorderen
van de aansprakelijke persoon.



Vergoeding bij insolventie:
Wanneer geen schadevergoeding kan worden bekomen bij de aansprakelijke persoon
omdat hij insolvabel is, zal Fidea de schade vergoeden.




Deze vergoeding bedraagt maximaal € 12 500,00.

Strafrechtelijke verdediging:
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een verzekerd
schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid zal Fidea de
strafrechtelijke verdediging op zich nemen tijdens het gerechtelijk onderzoek.
► Opgelet! Boetes en minnelijke schikkingen zijn niet verzekerd.
► Opgelet! De schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie is nooit
gedekt binnen deze waarborg.

2. HUISPERSONEEL
Elke werkgever in België is verplicht om zijn werknemers te verzekeren voor ongevallen tijdens de
arbeidsuren en op weg naar en van het werk. Maar, misschien deelt u als particulier ook wel werk
uit thuis? Vast of occasioneel, maakt niet uit. Hebt u een babysit af en toe op bezoek voor de
kinderen of hebt u een poetsvrouw die elke week helpt met het huishouden? Ook al is het maar
voor enkele uren in de week, u bent verplicht om deze hulp te verzekeren tegen
arbeidsongevallen.
► Opgelet! Bent u zelfstandige en wilt u een verzekering afsluiten voor uw personeel?
Neem dan contact op met uw bemiddelaar.
Deze waarborg verzekert uw huispersoneel bij een arbeidsongeval voor:


medische kosten



tijdelijke arbeidsongeschiktheid



blijvende arbeidsongeschiktheid



kosten bij overlijden en begrafeniskosten,
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► Opgelet! Schade aan goederen en morele schade zijn niet verzekerd in deze
waarborg.
Wist u dat …


… elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties – ongeacht de omvang –
van overwegend manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp, …), sinds 1 oktober 2014 als
werkgever beschouwd wordt en dient dus sociale bijdragen te storten aan de RSZ. Meer informatie
vindt u terug op www.socialezekerheid.be.



…er voor huispersoneel dat ‘occasionele’ niet-manuele arbeid verricht een vrijstelling van sociale
zekerheid is? Voorbeelden van occasionele arbeid zijn babysitten, het gezelschap houden van
oudere personen, boodschappen doen, chauffeur zijn van minder mobiele personen,… Telkens
uiteraard voor zover het niet de bedoeling is dat deze activiteit professioneel wordt ontplooid.



…dienstboden (zowel inwonend als niet-inwonend) sinds 1 oktober 2014 volledig onderworpen zijn
aan de RSZ?



…het niet nodig is om het risico arbeidsongevallen te verzekeren voor huispersoneel dat is
ingeschreven via het PWA-stelsel, dienstencheques of bij de Gezinsbond?

UW BEMIDDELAAR

Uw bemiddelaar maakt u graag wegwijs in onze producten. Hij kent u en
uw behoeften en kan ervoor zorgen dat onze verzekeringsoplossingen
naadloos bij uw persoonlijke situatie aansluiten.
Hij licht u graag de algemene voorwaarden, troeven, beperkingen en
vergoedingsgrenzen van deze polis toe.
U kunt de algemene voorwaarden ook zelf raadplegen op
https://www.fidea.be/nl/prive/gezin-en-vrije-tijd/gezinspolis/
https://www.fidea.be/nl/prive/gezondheid/huispersoneel/

DISCLAIMER

KLACHTEN

Dit document is louter informatief en vervangt de algemene en
bijzondere voorwaarden niet. Het verzekeringscontract wordt aangegaan
voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het
contract is onderworpen aan Belgisch recht.
Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de
klachtendienst van Fidea, Van Eycklei 14, 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 .

VERSIE

8 september 2017
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