Ansvar Bewust aansprakelijkheids- en
rechtsbijstandcombinatie
P R O D U C TOV ER ZI C H T
Iedere consument leeft, koopt en heeft een
inkomen. Soms ontstaat hierbij een juridisch
conflict of kan schade aan een ander worden
toegebracht. Onze verzekering biedt een unieke
combinatie waarmee u verzekerd bent van een
uitstekende dekking tegen aansprakelijkheid én
rechtsbijstand.
De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) wordt
aangeboden door AnsvarIdéa en de rechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door Anker
Rechtshulp.
Uitgangspunt bij al onze Ansvar Bewust, is dat
deze verzekeringen aansluiten bij een duurzame
levensstijl. Daarom kent onze AVP Bewust
enkele unieke elementen in vergelijking met
een reguliere AVP.

ANSVARIDÉA ZET ZICH IN OM MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD TE ONDERNEMEN. MEER INFORMATIE
VINDT U OP WWW.ANSVAR-IDEA.NL/OVER-ONS/MVO

AVP Bewust

Opzicht
Met opzicht bedoelen we de situatie dat verzekerde spullen van
iemand anders leent, gebruikt, bewerkt of vervoert. Er moet voor
opzicht sprake zijn van een min of meer duurzame relatie tussen de
verzekerde en de beschadigde zaak, bijvoorbeeld als u een boek
leent van een kennis.
Schade tijdens huur is op een AVP nooit verzekerd. Uniek bij onze
verzekering is dat we wél schade aan zaken verzekeren die u huurt
voor klussen in en om het huis. Bijvoorbeeld een tapijtreiniger of
een boormachine.
Opzicht
Standaard opzichtsituaties,
bijvoorbeeld lenen

Opzicht tijdens huur voor het
uitvoeren van klussen in en om
het huis

€ 15.000 per gebeurtenis

€ 2.500 per verzekeringsjaar

Prosumerdekking
‘Prosumer’ is een combinatie van producent en consument. Een
prosumer is een verzekerde die als particulier – niet beroepsmatig
– zaken vervaardigt, deze zaken aan anderen dan verzekerde(n)
levert en hiervoor mogelijk een vergoeding ontvangt. Het kan
zijn dat een verzekerde een vergissing heeft gemaakt bij het
vervaardigen van zaken, waardoor die zaak schade aan (spullen
van) iemand anders veroorzaakt. De prosumerdekking vergoedt de
schade van degene die schade heeft geleden, óók als verzekerde
een vergoeding voor het vervaardigen heeft gekregen en ongeacht
de vraag wie aansprakelijk is.
Deze dekking is met name geschikt voor creatieve personen,
zoals een hobbykok die maaltijden aanbiedt in de buurt of iemand
die tweedehands meubels opknapt en via Marktplaats verkoopt. Hij
krijgt hiervoor soms een cadeaubon of een geldelijke vergoeding.

Producteigenschappen
Dekking

Eigen risico

Verzekerd is de
aansprakelijkheid van
verzekerde(n) als particulier

Geen eigen risico.
Voor een vrijwillig gekozen
eigen risico verlenen wij
premiekorting.

Prosumerdekking
Maximaal € 25.000 per verzekeringsjaar

Verzekeringsgebied: Wereld.
Verzekerd bedrag: U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag
van € 1.250.000 of € 2.500.000 per gebeurtenis.
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Vriendendienst, sport & spel,
oppassituaties

(Psychologische) hulpverlening
na personenschade

U bent vaak volgens de wet niet aansprakelijk als u een
vriendendienst verricht, bijvoorbeeld als u per ongeluk schade
veroorzaakt terwijl u een ander helpt. Ook bij schade ontstaan
tijdens sport of spel geldt een verhoogde drempel voor het
aansprakelijk stellen van deelnemers. Deelname aan een sport
brengt nu eenmaal bepaalde risico’s met zich mee. Ook een
oppas aanvaardt als het ware dat er tijdens het passen op uw
kind of huisdier iets kapot kan gaan. Ondanks dat in deze situaties
geen sprake is van aansprakelijkheid, begrijpen wij dat u zich in
dergelijke situaties verantwoordelijk voelt. Daarom vergoeden wij
deze schade wel.

Veroorzaakt u ernstig letsel aan iemand anders en is die schade
onder deze verzekering gedekt? En loopt u hierdoor psychische
klachten op? Dan vergoeden wij medische kosten die u maakt om
deze klachten te behandelen.
(Psychologische) hulpverlening
Maximaal € 750 per verzekeringsjaar

Bijzondere risico’s
•

Vriendendienst, sport & spel, oppassituaties
Maximaal € 15.000 per gebeurtenis

•

Als verzekerde volgens de wet wel aansprakelijk is geldt het
standaard verzekerde bedrag.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bent u als vrijwilliger actief als bestuurslid of als toezichthouder
bij een vereniging of stichting waarvan het balanstotaal
maximaal € 500.000 is? Wanneer u als vrijwillig bestuurslid of
toezichthouder van zo’n vereniging of stichting aansprakelijk bent,
dan verzekeren wij de zuivere vermogensschade die uit deze
aansprakelijkheid voortvloeit.

Dekking voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in
verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens
tijdens de jacht kan worden meeverzekerd.
Bezit u meer dan één in Nederland gelegen woning
die permanent bewoond is door niet meer dan twee
particuliere huurders? Dan is het belangrijk dit te melden
aan uw assurantieadviseur. Hij kan ervoor zorgen dat u goed
verzekerd blijft.

Wat is niet verzekerd?
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen
waarbij schade aan derden niet verzekerd is. Raadpleeg de
voorwaarden voor de exacte omschrijving.

•

Bestuurdersaansprakelijkheid

•

Maximaal € 25.000 per verzekeringsjaar
Schade aan zaken of personen die u als vrijwilliger (al dan niet als
bestuurder of toezichthouder) veroorzaakt valt onder de reguliere
dekking van de AVP. Hiervoor geldt het standaard verzekerde
bedrag.

•

•

Uitgesloten is schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende
uit opzet.
Uitgesloten is schade veroorzaakt door en/of seksuele of
seksueel getinte gedragingen.
Uitgesloten is schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen.
Er is wel dekking voor elobikes (tot 25 km/uur) en motorisch
voortbewogen speelgoed en gebruiksvoorwerpen
(tot 16 km/uur).
Uitgesloten is schade veroorzaakt in verband met o.a. het
vertragen of binnendringen, van computers, websites of
andere geautomatiseerde werken van derden zonder hun
toestemming (cyberrisico’s). Deze uitsluiting geldt alleen voor
verzekerden van 16 jaar of ouder.

.
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Rechtsbijstand
De rechtsbijstandsdekking is opgebouwd uit de volgende
modules:
Module
Consument & Wonen

Standaard verzekerd

Inkomen

Standaard verzekerd

Verkeer

Kunt u aanvullend kiezen

Fiscaal & Scheidingsmediation

Kunt u aanvullend kiezen

U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand als het financiële
belang tenminste € 500 bedraagt (=franchise).

Verkeer en Fiscaal &
Scheidingsmediation
U kunt een of beide modules extra meeverzekeren.
Met de module Verkeer heeft u dekking voor conflicten die
ontstaan door een gebeurtenis tijdens verkeersdeelname, het
slepen van uw motorrijtuig of bij inname van uw rij- of vaarbewijs.
Voor deze module geldt de hierboven genoemde franchise niet.
De module Fiscaal & Scheidingsmediation helpt u onder
andere. bij conflicten die te maken hebben met fiscaal recht
en bij de ontbinding van uw huwelijk of het opstellen van een
ouderschapsplan.

Waarborgsom
Moet u aan een buitenlandse overheid een borgsom betalen in
een conflict dat bij ons is verzekerd? Wij betalen de borgsom,
namens u, rechtstreeks aan de buitenlandse overheid tot
maximaal € 65.000.

Consument & Wonen en
Inkomen
Deze modules zijn altijd verzekerd. U bent dan o.a. verzekerd
wanneer:

•
•
•
•
•

Wat is niet verzekerd?

iemand anders u schade toebrengt en u wilt deze schade
verhalen op die persoon;

•

u een conflict heeft met een zorgverlener over een medische
fout;

•

u een conflict heeft over goederen of diensten die u koopt;
u een conflict heeft met uw buren, of

•

u een conflict heeft dat te maken heeft met uw
arbeidsovereenkomst of sociale verzekeringen.

•
•
•

U wist bij het afsluiten van deze verzekering al dat u juridische
hulp nodig zou hebben.
Uw conflict heeft ermee te maken dat u het niet eens bent
met regels of wetten die de overheid heeft gemaakt en die
voor iedereen gelden.
Uw conflict heeft te maken met illegale activiteiten in en/of
illegaal gebruik van uw eerste woning.
U heeft een conflict over aankoop van een tweedehands
motorrijtuig of (lucht)vaartuig, of reparatie uw motorrijtuig of
(lucht)vaartuig zonder schriftelijke garantie.
Uw conflict heeft te maken met een kansspel. Bijvoorbeeld
een loterij of prijsvraag.
Uw conflict heeft te maken met het personen- en
familierecht.

Meer info

Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

Algemene voorwaarden model 07-2021AVPRB
Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren Ansvar Bewust Idéaalpakket model 11-2021.B
Bijzondere voorwaarden Ansvar Rechtsbijstandverzekering
model 07-2021.I

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.

WWW.ANSVAR-IDEA.NL

2022-04

