
Aansprakelijkheidsverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Intermed Verzekeringen, vergunning: 12040152 (NL)

Product: Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (Intermed-Pool) versie 2020.02

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.  De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/intermed-pool/.   

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet
aansprakelijk bent voor deze schade. U kiest voor een verzekerd bedrag van 1 mln of 1,25 mln euro.

Extra informatie
Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat voor welke schade u bent ver- Schade aan uw eigen spullen of die van uw huis-
zekerd. genoten.

Schade tijdens een vriendendienst Schade door auto

Schade die u veroorzaakt tijdens een vrienden- Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet
dienst is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).
gebeurtenis, ook als u niet aansprakelijk bent.

Extra informatie Schade tijdens werk

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn was- Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet 
machine te tillen. En deze gaat stuk omdat u verzekerd. U bent wel verzekerd voor schade die
deze uit uw handen laat vallen. is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Schade door uw huisdier Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Schade die uw huisdieren aan iemand anders U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de 
veroorzaken, is verzekerd. verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er

bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
Extra informatie criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet

verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent de een atoomkernreactie.
straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Extra informatie

Extra dekking (Sterdekking) mogelijk. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten,
(oppassituatie) burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer

en opstand.
Als u schade die uw huisdier veroorzaakt aan de
oppas van het huisdier en zijn of haar spullen
wilt verzekeren: kies dan de keuzedekking Schade door luchtvaartuigen

Sterdekking.
U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door
of met een luchtvaartuig.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in
Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan Zijn er dekkingsbeperkingen?

die op de auto van de buurman valt.
Schade veroorzaakt door uw ongehuwde kinderen

Extra informatie is uitsluitend verzekerd tijdens vakantiewerk, bijbaan
of stage in Nederland voor hun opleiding aan volledig

Heeft u een tweede woning, recreatiewoning, dagonderwijs of voltijdse studie, als mede tijdens het
huisje op volkstuincomplex of stacaravan in lopen van stage of volgen van dagonderwijs in 
Europa? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. Europa.

Extra informatie

Schade aan geleende spullen

Uw ongehuwd kind moet wel in het Nederlandse
Schade aan geleende spullen van een ander bevolkingsregister staan ingeschreven.
waarover u de zorg hebt (opzicht), is verzekerd
tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Schade doordat iemand uw kind in zijn om- Eigen risico

geving haalt of toelaat



Standaard geldt er geen eigen risico. U kunt echter
Volgens de Wet bent u in zo'n situatie niet aan- kiezen uit verschillende eigen risico's als gevolg
sprakelijk. Wilt u schade die hierdoor ontstaat ver- waarvan uw premie lager wordt. Neem hiervoor
zekeren? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. contact op met uw tussenpersoon.

Schade door sport en spel

Volgens de Wet bent u tijdens sport en spel vaak
niet aansprakelijk voor schade die u een ander
toebrengt. Wilt u deze schade (tot € 12.500,-)
meeverzekeren? Kies dan de keuzedekking
Sterdekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voor-
komen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik? Transparantie-poliskosten.

Standaard betaalt u de premie per jaar. U kunt tegen een premietoeslag kiezen om de premie per maand, per kwartaal of
per halfjaar te betalen. Betalen kan ook via een automatische incasso.
In het kader van transparantie maken de kosten voor afgifte polisbladen, het berekenen van de (nieuwe) premie èn het toe-
zenden van de nota geen onderdeel (meer) uit van de premie. Dat is ook redelijker want deze worden zo uitsluitend in reke-
ning gebracht voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.
De poliskosten voor afgifte van een polis of aanhangsel bedragen € 8,00. De kosten voor het berekenen van de premie voor 
de komende verzekeringsperiode en het toezenden van de nota bedragen € 1,25.
Andere kosten - zoals voor het advies en voor schadebehandeling - maken wel onderdeel uit van de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de ver-
zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks
bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


