
Vraag ons alle sterren van de hemel!

Aansprakelijkheidsverzekering
Wat is wel en niet gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering?

Voor wie?
Deze verzekering is voor jou, je gezinsleden en andere 
huisgenoten. Ook je meerderjarige kinderen die voor 
studie of stage uitwonend zijn, je oppas, tuinman of au pair 
(tijdens het werk dat hij/zij voor je doet), logees en 
huisdieren zijn meeverzekerd. 

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is 
tot maximaal € 12.500,- verzekerd. Bijvoorbeeld je helpt 
een vriend met verplaatsen van een wasmachine. De
machine gaat stuk omdat jij hem laat vallen.

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is 
verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de 
buurman valt. Je moet wel eigenaar zijn van de woning. 
Voor huurwoningen geldt dit niet.

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? 
Dan is het verzekerd bedrag lager.

Je verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. 

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan 
geleende spullen is wel verzekerd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Schade tijdens een vriendendienst

Schade door de eigen woning

Let op!

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Oppassen of logeren

Schade door een huisdier

Extra: niet aansprakelijk en toch dekking

Wanneer keren wij niet uit?

Schade met of door je auto is niet gedekt.
Schade door auto

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd 
(tijdens vrijwilligerswerk wel). Een kleine onkostenvergoeding 
voor het vrijwilligerswerk wordt niet als betaling beschouwd.

Schade tijdens werk
Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler 
verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een 
ander die je dan kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als je per ongeluk spullen van een ander beschadigt of als 
iemand door jouw schuld gewond raakt, dan kan je daarvoor 
aansprakelijk worden gesteld. Je bent bij ons standaard voor 
maar liefst € 2.500.000 verzekerd, wereldwijd! 

Schade die je huisdieren bij iemand anders veroorzaken, 
is verzekerd.

In sommige gevallen ben je niet aansprakelijk en heb je toch 
dekking tot € 12.500,-. Bijvoorbeeld in geval van schade 
tijdens een vriendendienst, sport en spel, logeren / oppassen 
en verzorgen van een huisdier.

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om 
schade aan je eigen spullen of die van je gegezinsleden en 
andere huisgenoten.

Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar, 
tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd 
tot maximaal € 12.500,-.

https://www.deck.nl/polisvoorwaarden

