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Inhoud
Het KMO-Plan bestaat uit:
− de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van het KMO-Plan;
− de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polissen die opgenomen zijn in het KMO-Plan;
− in voorkomend geval, de Algemene Voorwaarden van het Budgetplan dat aan het KMO-Plan gekoppeld is.

Uitleg bij de cursief gedrukte woorden vindt u terug in de ‘Begripsomschrijvingen’, achteraan in deze Algemene Voor-
waarden.
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Voorwerp 
Het KMO-Plan bundelt in één overeenkomst een of meerdere polissen die enkel verzekering van uw beroepsac-
tiviteiten beogen, en biedt de mogelijkheid de premiebetalingen van deze polissen gratis te spreiden over een 
periode van 12 maanden.
De titularis van het KMO-Plan kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn.
Het KMO-Plan raakt niet aan de acceptatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaar-
den van de individuele polissen. 
Enkel wanneer het KMO-Plan gekoppeld is aan een Budgetplan gelden andere voorwaarden met betrekking tot 
de premiebetaling.

Polissen
De volgende polissen, onderschreven door de titularis, kunnen in het KMO-Plan worden opgenomen:
− Arbeidsongevallen/Persoonlijke Ongevallen;
− Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen/Omnium Motorvoertuigen (uitgezonderd tweewielers, 

driewielers e.d.);
− Brand Handel/Kantoren en vrije beroepen/Speciale risico’s/Technische verzekeringen;
− Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Bedrijven/Beroepsaansprakelijkheid/Objectieve aansprakelijkheid.
Wij kunnen deze lijst aanpassen. 
In geval van wijzigingen aan de individuele polissen kan het KMO-Plan aangepast of beëindigd worden. 

Beheer
Het KMO-Plan heeft een eigen nummer, los van de individuele polisnummers. Het volstaat dit individuele polisnum-
mer te vermelden in alle briefwisseling met betrekking tot uw polissen. 
Alle polissen opgenomen in het KMO-Plan worden beheerd door dezelfde bemiddelaar. Hij is uw contactpersoon 
voor het aanpassen van het KMO-Plan.

Aanvang 
Het KMO-Plan vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van het KMO-Plan.

Groepering van polissen 
Kiest u voor het KMO-Plan, dan worden al uw polissen onderschreven bij dezelfde bemiddelaar gegroepeerd in 
het KMO-Plan.
Bij opmaak van het KMO-Plan worden in de Bijzondere Voorwaarden de polissen vermeld die er op dat ogenblik 
deel van uitmaken.
U kunt uiteraard geen vernietigde of geschorste polissen laten opnemen in het KMO-Plan.
Een polis behoort niet langer tot het KMO-Plan wanneer: 
−  de polis geschorst wordt;
− de polis beëindigd wordt om welke reden ook;
− een polis toevertrouwd wordt aan een andere bemiddelaar dan deze die het KMO-Plan beheert.
Het verwijderen van een polis uit het KMO-Plan wijzigt niets aan de Bijzondere of de Algemene Voorwaarden van 
deze individuele polis. 

Premiebetaling 
De premiebetaling van de individuele polissen verloopt in overeenstemming met de modaliteiten vermeld in de 
individuele polissen.
U kunt kiezen voor een gratis maandelijkse spreiding van uw betalingen van alle polissen binnen het KMO-Plan, 
overeenkomstig de modaliteiten van ons Budgetplan.

Gratis Budgetplan 
Een maandelijkse premiebetaling kan enkel overeenkomstig de modaliteiten van ons Budgetplan. U kunt daartoe 
een nieuw Budgetplan aanvragen of toetreden tot het bestaande Budgetplan op uw naam. 
De premiebetaling van een individuele polis loopt opnieuw in overeenstemming met de modaliteiten van deze 
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. 

Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? 

Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.

U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel 

Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Baloise Belgium nv | Verzekeringsonderneming met NBB-codenr. 0096 | Baloise is de handelsnaam van Baloise Belgium nv
Zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België | BTW BE 0400.048.883 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | Tel.: +32 3 247 21 11
Vestiging: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België | Tel.: +32 2 773 03 11 | IBAN: BE31 4100 0007 1155 | BIC: KREDBEBB | info@baloise.be | www.baloise.be
VU: Baloise, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België

polis wanneer:
− de titularis van het KMO-Plan uit uw Budgetplan wordt verwijderd;
− uw Budgetplan wordt beëindigd.

Einde 
U en wij kunnen het KMO-Plan opzeggen tegen zijn vervaldag door ten minste 3 maanden ervoor een aangetekende 
brief te verzenden, door een deurwaardersexploot te laten betekenen of door afgifte van een opzeggingsbrief 
tegen ontvangstbewijs.
Het KMO-Plan neemt automatisch een einde wanneer: 
− de laatste hierin opgenomen polis eindigt;
− u stopt met uw beroepsactiviteiten. 
De beëindiging van het KMO-Plan wijzigt niets aan de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de individuele 
polissen.
Ook het Budgetplan blijft bestaan, voor zover de voorwaarden ervan voldaan blijven.

Aanpassing voorwaarden
Wijzigen wij onze voorwaarden, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.
Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u het KMO-Plan tegen de eerstvolgende vervaldag opzeggen.

Mededelingen en geschillen
Alle mededelingen betreffende het KMO-Plan worden uitsluitend aan u toegezonden.
Wij sturen de mededelingen met betrekking tot het KMO-Plan en de opgenomen polissen rechtsgeldig naar het 
laatste door ons gekende adres. U moet ons dan ook van elke adreswijziging op de hoogte brengen.
Ontstaat er een geschil, dan is het Belgische recht van toepassing.

Begripsomschrijvingen
U:
De titularis, de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die het KMO-Plan bij Baloise onderschrijft (onderschrijven). 

Wij:
Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België met ondernemingsnummer RPR Antwerpen 
0400.048.883, met handelsnaam Baloise.


