
SAA Assuradeuren 

Verschillenlijst 

Aansprakelijkheidsverzekering voor 

particulieren  

 

 

De verschillenlijst geeft een beperkt overzicht van de verschillen tussen uw oude en nieuwe 

verzekering. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.  

Onderdeel 
 

Oude voorwaarden (divers) 
 

Nieuwe voorwaarden FNAP1801KK 

Verzekerd bedrag Afhankelijk van de polis Verzekerd bedrag tot 1,25 miljoen is 
verhoogd naar 1,25 miljoen; 
Verzekerd bedrag van 1,25 miljoen tot 
2,5 miljoen is verhoogd naar 2,5 miljoen. 
 

Verzekerden Afhankelijk van voorwaarden Alle verzekerden in gezinsverband 
a. die conform de Gemeentelijke Basis 
Administratie op uw adres, zoals 
vermeld op de polis, staan 
ingeschreven; 
b. uw meerderjarige, ongehuwde 
kinderen, die voor studie uitwonend 
zijn; 
c. uw huispersoneel voorzover de 
aansprakelijkheid verband houdt met 
werkzaamheden ten behoeve van een 
verzekerde; 
d. uw logé(e)s, voorzover de 
aansprakelijkheid niet wordt gedekt 
door een andere verzekering. 

Verhaalsbijstand Mits meeverzekerd Deze dekking is in zijn geheel vervallen. 
Als u hier premie voor betaalde is deze 
premie eveneens vervallen. 
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Dekking onroerende 
zaken 

Afhankelijk van voorwaarden mits 
meeverzekerd 

Met betrekking tot onroerende zaken is 
verzekerd de aansprakelijkheid van de 
in artikel 1.1. genoemde verzekerden: 
a. als bezitter van de door u bewoonde 
woning of woonboot met daarbij 
behorende bebouwingen, ook als een 
deel van de woning of woonboot wordt 
verhuurd; 
b. als bezitter van een woning of 
woonboot met de daarbij behorende 
bebouwingen, die door u niet meer of 
nog niet wordt bewoond, dit voor een 
periode van ten hoogste 12 maanden na 
het verlaten of het verkrijgen van de 
woning of woonboot; 
c. als bezitter van een in Europa 
gelegen tweede woning of woonboot, 
recreatiewoning, stacaravan of huisje 
op een volkstuincomplex, mits deze niet 
uitsluitend dient tot verhuur aan derden; 
d. als bezitter van een woning of 
woonboot in aanbouw in Nederland, 
bestemd voor eigen bewoning; 
e. overige gevallen van 
aansprakelijkheid voor schade door 
onroerende zaken, waaronder 
aansprakelijkheid voor schade door 
onroerende zaken in aanbouw of 
exploitatie, zijn niet gedekt. 
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Jagersrisico Afhankelijk van voorwaarden en mits 
meeverzekerd 

Indien uit het polisblad blijkt dat de 
‘dekking Jagersrisico’ van kracht is, is 
dit artikel van toepassing. 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van 
verzekerde voor schade die is 
toegebracht door of met vuurwapens 
tijdens de jacht in Nederland, op 
voorwaarde dat de verzekerde in het 
bezit is van de vereiste vergunningen. 
Volgens de jachtwet wordt een 
verzekeringsbewijs afgegeven waarvan 
de kosten in de premie zijn begrepen. 
Onder verzekerde wordt in dit verband 
verstaan: 
a. U/jachtaktehouder als genoemd in het 
verzekeringsbewijs; 
b. degene, genoemd in artikel 12 lid 2 
sub b. van de jachtwet (minderjarigen 
tussen de 16 en 18 jaar dien onder 
toezicht van u/jachtaktehouder jagen); 
c. degene die in gezelschap van 
u/jachtaktehouder jaagt, wanneer deze 
niet zelf een jachtakte nodig heeft 
(gastjagers met een logeerakte). 

Eigen risico Afhankelijk van de voorwaarden Geen eigen risico 
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