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Baloise - Gezin Select

Familiale verzekering
Gezin Select vergoedt wereldwijd de schade die uw klant,
zijn huisgenoten (partner en kinderen) en huisdieren
veroorzaken aan anderen.

Fietsbijstand
Dankzij Gezin Select krijgt uw klant hulp van Baloise 
Assistance bij:
• pech of een ongeval met zijn fiets,
• vandalisme aan of diefstal van zijn fiets.

Baloise Assistance stuurt een pechverhelper. Krijgt die 
de fiets niet rijklaar binnen het uur? Dan brengt Baloise 
Assistance de fiets naar een hersteller en uw klant samen 
met zijn bagage naar zijn bestemming.

Elektrische fietsen
Baloise maakt het onderscheid tussen:
• fietsen die ondersteuning geven bij het trappen en
• fietsen die autonoom rijden.
De polis Gezin Select verzekert fietsen met traponder-
steuning tot 45 km/uur.
Voor fietsen die autonoom sneller rijden dan 25 km/uur, 
moet uw klant een verzekering BA Motorrijtuigen nemen 
en is er geen fietsbijstand.

Voortbewegingstoestellen
Veroorzaakt uw klant of zijn huisgenoten schade aan 
anderen met een gemotoriseerd voortbewegingstoestel? 
Dan betaalt Gezin Select voor de schade.

Met gemotoriseerd voortbewegingstoestel bedoelen wij 
hoverboard, elektrische step, elektrische rolstoel,  
tuinwerktuig of ander toestel dat niet sneller dan 25 km/u 
kan rijden.

Drones
Gezin Select voorziet automatisch dekking voor drones. 
De opstijgmassa van de drone mag niet hoger zijn dan  
4 kg.

Gebruikt uw klant zijn drone? Dan moet hij zich altijd aan 
de wetgeving en de regels van de privacy houden.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij 
Baloise Belgium nv en/of om onze makelaars te informeren over 
bepaalde technische kenmerken van onze producten.  
Het is niet toegelaten om dit document, noch een kopie daarvan, 
te verspreiden onder niet-professionele klanten


