
Family Plan

De optie Huispersoneel: vriendschap 
verzekerd

Als u een poetsvrouw of tuinman te werk stelt is deze 
optie wettelijk verplicht. Maar Allianz verzekert niet 
alleen de arbeidsongevallen van bezoldigd personeel, 
maar ook van iedereen die u een handje toesteekt 
zonder vergoeding, zogenaamde vriendendiensten.

Enkele voorbeelden van vriendendiensten
• Uw vriend helpt u verhuizen en loopt een rug-

blessure op. 
• Uw buurmeisje (16+) struikelt tijdens het babysitten 

over een stuk speelgoed. Diagnose: een knieoperatie. 
• Uw broer komt uw gras afmaaien wanneer u met 

vakantie bent en rijdt per ongeluk over zijn voet. 

In al deze voorbeelden bespaart de verzekering 
Huispersoneel u oeverloze discussies over aansprakelijk- 
heden en wordt het slachtoffer onmiddellijk vergoed. 
Op die manier redt u niet alleen uw vriendschap, maar 
ook uw spaarcenten.  

Welke kosten neemt de optie Huispersoneel 
voor zijn rekening?
• Medische en farmaceutische kosten, hospitalisatie, 

prothesen
• Schade van mogelijke gevolgen van het ongeval: 

tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en 
overlijden.

De optie Rechtsbijstand

Bent u zelf slachtoffer? Dan verdedigt de optie 
Rechtsbijstand uw belangen.  

• Allianz verdedigt uw belangen en kan tussenkomen 
tot 15.000 euro.

• Een aansprakelijke derde kan niet betalen? Allianz 
vergoedt u en schiet uw vrijstelling voor van het 
contract BA Familiale. 

• Allianz zorgt voor bijstand bij een verdachte verdwij - 
ning van uw kind en betaalt de opsporingskosten 
tot 6.250 euro.

• Allianz verdedigt u als voetganger of fietser straf- 
rechtelijk bij een verkeersovertreding, zelfs als er geen 
ongeval plaatsvond. Stel: u negeert per ongeluk een 
rood licht of rijdt verstrooid een enkelrichtingstraat in.

Ruime basiswaarborgen

Family Plan vergoedt de schade die u in uw privéleven 
aan derden toebrengt en waarvoor u burgerrechtelijk 
aansprakelijk bent. Een greep uit de belangrijkste troeven.

• Uw gezin is verzekerd in de ruimste zin, want zelfs 
inwonende ouders, kinderen op kot en huisdieren 
zijn automatisch meeverzekerd.

• U bent ook verzekerd tijdens het sporten, op hotel 
of tijdens het fietsen.

• Zelfs als uw kinderen (tot 18 jaar) schade berokkenen 
aan anderen door een stommiteit, zoals er met uw 
wagen vandoor gaan in dronken toestand, zal Allianz 
tussenkomen.  

• Een dakpan van uw woning valt op een toevallige 
voorbijganger? Allianz vergoedt de schade.

Fietsbijstand standaard inbegrepen 

Pech onderweg? Fiets gestolen? Of erger: een ongeval? 
Dankzij de standaard inbegrepen fietsbijstand wordt 
uw gezin 24/7 geholpen in heel België door Allianz 
Global Assistance. Ook mountainbikes en fietsen (met 
of zonder elektrische ondersteuning) genieten dit 
voordeel. 

• Pechverhelping ter plaatse indien mogelijk, anders 
brengen we u weer naar uw woonplaats of vertrek- 
punt (binnen een straal van 50 km en met een 
vrijstelling van 2 km).

• Tot 2 tussenkomsten per jaar in heel België.
• Voor mountainbikes en fietsen (met of zonder 

elektrische ondersteuning).

Verzekerde bedragen in één oogopslag

U vindt hieronder een overzicht van de verzekerde 
bedragen.

24u/24u

*  Deze bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen.

**  Een geïndexeerde vrijstelling is voorzien per schadegeval  
voor de stoffelijke schade.

Voor de basiswaarborg BA Familiale*

De waarborg is toegekend voor:

de lichamelijke schade tot: €12.500.000 
per schadegeval

de stoffelijke schade tot**: €2.500.000
per schadegeval

Voor de optionele verzekering Rechtsbijstand

Type dekking
Verzekerde 

kapitalen
Strafrechtelijke verdediging €15.000

Burgerlijk verhaal €15.000

Insolventie van derden €6.250

Opsporingskosten 
verdwenen kinderen

€6.250

Voordelige formules voor gezinnen, 
senioren en alleenstaanden

Wij houden rekening met uw situatie en hebben 
voordelige formules voor gezinnen, senioren en 
alleenstaanden.



Dit commercieel document maakt geen deel uit van het contract.  
Enkel de algemene en bijzondere voorwaarden van Family Plan 
zijn bindend. 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel  
Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be 
BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij 
toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder 
codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te 
beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 
www.nbb.be
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 Family  
 Plan
Geniet zorgeloos van uw vrije tijd

Een ongelukje is zo gebeurd. 
Gelukkig beschermt Family Plan, 
de familiale verzekering van 
Allianz, u en uw gezin tegen 
de gevolgen van een ongeluk, 
waarbij schade aan derden is 
toegebracht.

Fietsbijstand voor heel uw gezin

Pech onderweg? Fiets gestolen? 
Of erger: een ongeval?  
Dankzij de standaard inbegrepen 
fietsbijstand van Family Plan wordt 
u en uw gezin 24/7 geholpen in 
heel België. 


