“Vrijstelling-verzekering” voor gezinnen
Voorziet in 3 waarborgen :

1. Eigen risico verzekerde schade :
GEDEKT:
De verzekering “Vrijstelling-verzekering” voorziet in terugbetaling van de vrijstelling (franchise) die niet vergoed
wordt in volgende verzekeringen die via Callens Verzekeringsgroep lopen, voor uw particulier gebruik:
 Verzekering van voer- en vaartuigen: personenauto, camper, moto, oldtimer, aanhangwagen, fiets,
bromfiets, voertuig zonder rijbewijs, caravan, surfplank en pleziervaartuig (en boottrailer);
 Verzekering (Brand) van woonhuis en tweede verblijf en de inboedel en waardevolle voorwerpen. (in
België of Luxemburg)
 Verzekering Glasbreuk
 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, (oa BA Familiale)
 Jaarlijkse particuliere reis- en annulatieverzekering;
 Golfverzekering;
 Evenementenverzekering.
Indien de verzekering 100% privé is, en er wordt bij schade een vrijstelling afgehouden door de verzekeraar,
dan betaalt de verzekering “Vrijstelling-verzekering” u deze vrijstelling terug.

TUSSENKOMST:
Maximaal 1.000 EUR per dossier, met een maximum van 2.000 EUR per verzekeringsjaar voor alle polissen
samen.

NIET GEDEKT:





Vrijstellingen in polissen die niet via Callens Verzekeringsgroep lopen.
Schadegevallen die de vrijstelling niet overstijgen.
Andere dan bovenstaande types van verzekeringen, oa hospitalisatieverzekeringe
Verzekeringen die niet strikt privé zijn (bvb : woning met handelsgedeelte, verhuurde
opbrengsteigendom, een wagen die geheel of gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt wordt, …)

2. Eigen risico autohuur :
GEDEKT:
Indien u een private wagen (personenwagen, camper of moto) huurt, en u veroorzaakt schade aan dit voertuig
(schade aan / diefstal van), dan voorziet de verzekering “Vrijstelling-verzekering” in de terugbetaling van de
vrijstelling die u dient te betalen aan de verhuurfirma.

TUSSENKOMST:
Maximaal 1.000 EUR per dossier, met een maximum van 2.000 EUR per verzekeringsjaar voor alle polissen
samen. Dit wordt samengeteld met “Eigen risico verzekerde schade”

NIET GEDEKT:
Niet-private wagens zoals bestelwagen, wagen voor beroepsgebruik, …

3. Overlijden door een ongeval :
GEDEKT:
Overlijden door een ongeval van de onderschrijver van de polis

TUSSENKOMST
12.500 EUR aan de nabestaanden.

NIET GEDEKT:



Gezinsleden
Overlijden door ziekte

NOOIT VERZEKERD






Oorlog
Terroristische aanslagen;
Natuurrampen;
Opzet, grove schuld of nalatigheid;
Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.

2 keer de vrijstelling bekomen kan niet. Als een of andere (aansprakelijke) partij u toch de vrijstelling zou terug
betalen, dan moet deze van “Vrijstelling-verzekering” worden terugbetaald.

Premie :
Jaarpremie bedraagt 125 EUR
Interesse? Aarzel niet ons te contacteren.

