
BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad 

     vermelde adres samenwonen.

     als deze niet meer inwonen.

5. Uw gewezen partner, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning vermeld op het 

6. De eigenaar en de toegelaten bestuurder van de voertuigen vermeld op het polisblad.

-      het deelnemen aan het verkeer;

-      het privéleven;

-      het tewerkstellen van huispersoneel;

gronden voor eigen gebruik waarvan de totale oppervlakte niet meer dan 10 hectare bedraagt.

-      uw garages die u zelf gebruikt, en dus niet verhuurt;

-      de studentenkamer bewoond door een verzekerde;

-      de onbebouwde grondpercelen, die u uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt.

welke de waarborggrens is van de verschillende waarborgen.

Dit betekent dat u van ons geen terugbetaling kan bekomen van de verzekerde kosten, als 

bedraagt.

-

gebied is van de verschillende waarborgen. De landen die grenzen aan de Middellandse zee 

De verzekerden: 

Het toepassingsgebied:

Het verzekerde onroerend goed:

De waarborggrens:

 

De drempel:

Het waarborggebied: 



Waarborgtabel:

RISICO’S WAARBORG GRENS IN € WACHTTIJD DREMPEL IN € GEBIED DEFINITIE

U en EUROMEX - - 1

ALGEMEEN - - - 2.1

20.000 - - 2.2

20.000 - - 2.3

20.000 - - 2.4

- - - 2.5

VERKEER en VERVOER 100.000 - - 3.1

100.000 - - 3.2

20.000 3 mnd 350 3.3

100.000 - - 3.4

150 - - 3.5

1.500 - - 3.6

GEZIN en GEZONDHEID 100.000 - - 4.1

100.000 - - 4.2

25.000 - 350 4.3

20.000 3 mnd 350 4.4

100.000 - - 4.5

100.000 - - 4.6

100.000 - 350 4.7

20.000 24 mnd 350

20.000 12 mnd 500 4.9

1.500 - - 4.10

Opsporingskosten verloren kinderen 20.000 - - 4.11

WERK en INKOMEN 100.000 - - 5.1

Disciplinaire verdediging ambtenaar en statutair personeel 100.000 - - 5.2

20.000 - - 5.3

Module Inkomen 10.000 3 mnd 500 5.4

10.000 3 mnd 500 5.5

10.000 3 mnd 500 5.6

10.000 3 mnd 350 5.7

10.000 12 mnd 350

10.000 3 mnd 500 5.9

10.000 3 mnd 500 5.10

BEZIT en VERMOGEN 100.000 - - 6.1

100.000 - - 6.2

100.000 3 mnd 350 6.3

20.000 3 mnd 350 6.4

100.000 - - 6.5

100.000 - 350 6.6

20.000 - 350 6.7

20.000 3 mnd 350

100.000 - 350 6.9

500 - - 6.10

Opzoekingskosten 1.250 - - 6.11

Module Woning 20.000 3 mnd 350 6.12

20.000 3 mnd 350 6.13

20.000 3 mnd 350 6.14

20.000 12 mnd 500 6.15

20.000 3 mnd 350 6.16

Module Consument 20.000 - 350 6.17

20.000 3 mnd 350

20.000 3 mnd 350 6.19

20.000 3 mnd 350 6.20

Module Extra Waarborgen 20.000 3 mnd 350 7.1

20.000 12 mnd 500 7.2

20.000 12 mnd 500 7.3

20.000 24 mnd 500 7.4

20.000 3 mnd 350 7.5

20.000 12mnd 350 7.6

24 mnd 350 7.7

20.000 12 mnd 350

20.000 12 mnd 350 7.9

20.000 3 mnd 350 7.10



       verzekeringen;

wordt verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding.

de derde moet vergoed worden.

tegen personen, goederen of vermogens.

De terugbetaling van de borgsom komt ons toe. U staat al uw rechten hieromtrent aan ons af. U 

schadeloos stellen.

onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.

alle

en het gebruik van de verzekerde motorvoertuigen, tenzij

De waarborg geldt ook als u bestuurder is van een motorvoertuig dat aan een derde toebehoort. 

gebruik maken van het verzekerd motorvoertuig.

alle

tenzij

van personenvervoer.

1. Euromex waarborg

2.3. Borgstelling

2.4. Voorschieten vergoedingen

3.1. All-risk motorvoertuigen

3.2. All-risk verkeersdeelnemer

U en EUROMEX

ALGEMEEN

VERKEER en VERVOER



-

een motorvoertuig dat door ons werd verzekerd.

-

invoerrechten voor het wrak.

-

en niet per ongeluk verricht wordt.

-

-

vaststelling een eerste keer is gebeurd na de aanvang van de waarborg.

-      in uw hoedanigheid van ambtenaar;

3.4. In- en uitlooprisico

3.6. Repatriëring voertuig

in strafzaken

4.5. Vervolging voor een strafgerecht

4.6. Tuchtprocedure sport

4.7. Privacy en portretrecht

en ziekteverzekering

GEZIN en GEZONDHEID



       onderzoek.

privé of openbare instelling of ander organisme.

-

gens het statuut van de betrokkene.

op de arbeidsweg.

onrechte wordt geweigerd.

het niet om een ongeval op de arbeidsweg gaat.

-      u, als verzekeringsnemer;

-      uw partner;

        gaat.

4.11 Opsporingskosten verloren 
kinderen

5.2. Disciplinaire verdediging 
ambtenaar en statutair personeel

-

of werkloosheid

invaliden, weduwen, wezen, etc.

arbeidsongevallenverzekeraar

beroepsziekten

WERK en INKOMEN

Module INKOMEN



-

de totale oppervlakte niet meer dan 10 hectare bedraagt.

-

-

onderaannemer of uitvoeringsagent.

gepleegd na de aanvang van de polis.

-

kansen om de schade-eis met succes te weerstaan en om een overbodige veroordeling alsook 

-      de eis van de derde door u niet betwist wordt.

-

-

De storende handelingen of feiten van de derde moeten zich voordoen of een aanvang nemen 

uitweg, de afstand tussen bouwwerken, lichten en uitzichten.

en zo de tussenkomst van uw brandverzekeraar te bekomen. De opzoekingkosten worden alleen 

6.1. Schade aan gezinswoning 

6.3. Schade door schuld van 
verhuurder of hotelhouder

uitvoering contract

6.6. Verdediging tegen eis
 van een derde

verzekeraars

6.9. Burenhinder

6.11. Opzoekingkosten

BEZIT en VERMOGEN



“sleutel op de deur” of “op plan”.

-

meenheid gemene muur, het recht op uitweg, de afstand tussen bouwwerken, de lichten en 

uitzichten.

-

-

De waarborg is beperkt tot de kosten en erelonen van de bemiddelaar in familiezaken.

vermogen. De waarborg is beperkt tot de kosten en erelonen van de bemiddelaar in familiezaken.

inkomen

reisorganisator of reisagent

gewaarborgd inkomen

schenkingen en erfenissen

over studietoelagen

7.7. Echtscheiding

Module WONING

Module CONSUMENT

EXTRA WAARBORGEN



   worden;

   Ministerie;

   bevoegd is;

   de verzekeringsnemer;

   niet tegen diens tussenkomst verzet;

   zelf deelnam;

   te herstellen;

   motorvoertuig;

   verband met zeilboten en andere vaartuigen van meer dan 300 kg, of met een motorvermogen 

   het schadegeval of zonder ons akkoord, behalve als deze betrekking hebben op bewarende of 

   spoedeisende maatregelen;

     loutere wanbetaling;

   noch een uitdager, noch een aanstoker van was;

- de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan u overgedragen door afstand 

NOOIT GEWAARBORGD


