DE NIEUWE ALLIANZ
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR PARTICULEREN
Overzicht van de veranderingen

OVERZICHT VAN DE VERANDERINGEN

De vernieuwde Allianz Aansprakelijkheids
verzekering voor Particulieren
De nieuwe Allianz Aansprakelijkheidsverzekering
voor Particulieren is op een aantal punten
verbeterd. In dit document staan de belangrijkste
veranderingen ten opzichte van de huidige Allianz
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.
• Verzekerd bedrag € 1.250.000,- of € 2.500.000,• Uit te breiden met jagersaansprakelijkheid en
verhuur van onroerende zaken
• Eigen risico
• Vriendendienst en schade aan spullen van
anderen meeverzekerd
• Wijzigingen in de voorwaarden

Verzekerd bedrag
De premie die u betaalt is vooral afhankelijk van
uw gezinssituatie. Maar ook van het verzekerd
bedrag. Bij het kiezen van het verzekerd bedrag zijn
er 2 mogelijkheden: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-.
Dat is niet gewijzigd.
Altijd keuze:
het verzekerd bedrag is € 1.250.000,of € 2.500.000,Uitbreiding
Standaard heeft de Allianz
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
een uitgebreide dekking. Maar u kunt nog
steeds kiezen voor aanvullende dekkingen:
jagersaansprakelijkheid en verhuur van
onroerende zaken. Jagersaansprakelijkheid kunt u
meeverzekeren voor maximaal 5 jagers.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor het
meeverzekeren van het verhuren van onroerende
zaken. U kunt daarvoor maximaal 2 adressen
opgeven.

Altijd flexibel:
de basisdekking is naar keuze uit te
breiden met modules
Eigen risico
Voor alle schades geldt standaard eigen risico van
€ 100,-. Het is mogelijk om te kiezen voor een eigen
risico van € 250,- of € 0,-. Het eigen risico was
€ 0,-. Voorheen waren de keuzemogelijkheden een
algemeen eigen risico van € 90,- of een eigen risico
bij schade door kinderen van € 155,-.
Altijd duidelijk:
een eigen risico van € 100,-

Vriendendienst en schade aan spullen van anderen
Het verzekerd bedrag dat u kiest geldt voor alle
schades. Maar voor bepaalde situaties geldt een
andere maximale vergoeding. Ontstaat de schade
tijdens een vriendendienst? Dan is de maximale
vergoeding € 12.500,-. Dat was € 11.500,-. De
maximale vergoeding van € 12.500,- geldt ook
voor schade tijdens logeren of oppassen. Daarvoor
was geen aparte regeling in de voorwaarden
opgenomen. Voor schade aan spullen van anderen
geldt ook een maximale vergoeding van € 12.500,-.
Dat is niet veranderd.
Altijd duidelijk:
maximaal € 12.500 bij schade tijdens
vriendendienst of schade aan spullen van
anderen

Wijzigingen in de voorwaarden
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren kent 1
dekking. En de nieuwe voorwaarden (AVP16A) zijn op een
aantal punten verbeterd of duidelijker gemaakt.

Nieuw

Was

Omschrijving
verzekerde
personen

Vereenvoudiging van de
omschrijving

Uitgebreide omschrijving per gezinssituatie met uitzonderingen en
uitbreidingen

Vriendendienst

Betere uitleg en hoger
verzekerd bedrag van
€12.500,-. Uitbreiding voor
schade tijdens logeren en
oppassen.

Beknopte uitleg en verzekerd bedrag van € 11.500,-

Opzicht

Uitbreiding situaties waarin
we niet betalen met kopen
op proef

-

Schade met
of door een
motorvoertuig

Schade door
joyriding
Schade met
of door een
luchtvaartuig

- Uitbreiding met schade met
   of door fiets met elektrische
trapondersteuning die harder
dan 25 km/uur kan.
- Maaimachines en
kinderspeelgoed tot 16 km/
uur is meeverzekerd
Uitbreiding met joyvaren

- Verduidelijking voorwaarden
schade door modelvliegtuigen
en drones
- Uitbreiding met schade door
drones tot 25 kg

- Geen beperking voor schade met of door fietsen met elektrische
trapondersteuning.
- Maaimachines en kinderspeelgoed tot 10 km/uur is meeverzekerd

-

- Geen specifieke regeling voor drones
- Maximaal 20 kg

Schade met of
door vaartuigen

Uitbreiding dekking met
schade met of door een
zeilplank

-

Schaderegeling

Herschreven vanuit de
persoon met schade, niet de
verzekerde

-
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