
Baloise beloont klanten die actief bijdragen tot een veiligere wereld.

Veiligheidsopties
Is uw voertuig uitgerust met veiligheidsopties? Dan kunt u kortingen krijgen op de verzekering BA Motorrijtuigen 
en op de verzekering Omnium Safe 1. Die voordelen gelden voor personenwagens, minibussen, kampeerwagens en 
lichte vrachtwagens privé gebruikt (max. 3,5 t).

Voordeel  
veiligheidsopties

Heeft uw voertuig twee of meer van onderstaande veiligheidsopties? Dan krijgt u een korting van 10 % op 
de verzekering BA Motorrijtuigen en 10 % op de verzekering Omnium Safe 1. U zorgt ervoor dat die systemen 
steeds aanstaan en goed werken.

Welke veiligheidsopties? • Wij onderscheiden volgende 5 opties:

Actieve (of dynamische) snelheidsregelaar (Adaptive Cruise Control)
Dat systeem zorgt ervoor dat het voertuig dezelfde afstand houdt tot het voertuig voor hem door 
zelfstandig te remmen en te versnellen. Een gewone cruise control of niet-adaptieve snelheidsregelaar en 
snelheidsbegrenzer die dezelfde snelheid aanhoudt is niet voldoende.

Spoorassistent (Lane Departure Warning of Lane Assist)
Lane Departure Warning: een systeem dat merkt dat de bestuurder afwijkt van de weg die hij moet 
volgen. In die situaties zal het systeem een fel geluid verspreiden of het stuur laten trillen.
Lane Assist: een systeem dat de bestuurder helpt in zijn rijstrook te blijven, bijvoorbeeld door zachtjes bij 
te sturen.

Autonoom noodstopsysteem (Automatic Emergency Braking)
Dat systeem helpt kop-staartaanrijdingen te voorkomen. Het zorgt ervoor dat een voertuig zelfstandig 
remt als de bestuurder niet of laattijdig reageert en een aanrijding dreigt met het voertuig voor hem. 
Afhankelijk van de snelheid en de situatie wordt een aanrijding voorkomen of de gevolgen ervan sterk 
verminderd.

Dodehoekwaarschuwing (Blind Spot Monitoring)
Dat systeem helpt de bestuurder niet alleen om voertuigen, maar ook om voetgangers, fietsers en 
anderen op te merken en hem te waarschuwen. Verandert hij van rijstrook en merkt de assistent een 
fietser op? Dan is er een geluid- of trilsignaal.

Vermoeidheidsherkenning (Attention Assist of Drowsiness Alert)
Het systeem merkt dat de bestuurder even in slaap valt en zal een fel geluid verspreiden en de bestuurder 
aanmoedigen om een poosje te stoppen om een koffie te drinken.
Het systeem bekijkt hoe het gedrag is van de bestuurder als hij op de weg rijdt en kan via een camera 
volgende situaties opmerken:

– het knipperen van de oogleden, of

– het knikken van het hoofd van de bestuurder.

Door in die situaties een fel geluid te verspreiden, alarmeert het systeem de bestuurder.

• Zowel de veiligheidsopties waarmee uw voertuig standaard is uitgerust als achteraf geplaatste.
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Dit is een publicitaire boodschap.
Omnium Safe 1 is een 
zaakverzekering en BA 
Motorrijtuigen is een 
aansprakelijkheidsverzekering 
van Baloise. Die verzekeringen zijn 
onderworpen aan Belgisch recht. 
De verzekeringsovereenkomst 
duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. Wilt 
u een polis nemen? Bekijk 
dan de IPID-fiche, onze 
Algemene Voorwaarden, onze 
segmentatiecriteria en onze 
Kennismakingsbrochure om u 
grondig te informeren over uw 
wettelijke bescherming op www.
baloise.be. Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met uw 
bemiddelaar.

Hebt u een klacht? Laat het ons 
weten per e-mail via klacht@
baloise.be, www.baloise.be/
klachten, per brief of telefonisch 
078 15 50 56. Biedt dat geen 
oplossing? Dan kunt u contact 
opnemen met de Ombudsman 
van de Verzekeringen: 
info@ombudsman-insurance.be, 
www.ombudsman-insurance.be, 
de Meeûssquare 35 – 1000 
Brussel, 02 547 58 71.
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