Gezin Select
Speel op veilig
Gezin Select, beter gekend als de ‘familiale
verzekering’, vergoedt de schade die u en uw
huisgenoten veroorzaken aan anderen. En u weet
hoe snel een ongeval gebeurd is. Bijvoorbeeld uw
zoontje die tijdens een partijtje voetbal de ruit van
de buurman aan diggelen schopt. De scherven zijn
snel opgeveegd, maar wie betaalt de kosten?

Sterke punten
• Wereldwijde bescherming voor u, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren.
• Voor nog geen 7 euro per maand is uw gezin verzekerd.
• Lage premie, hoge verzekerde bedragen, ruime waarborgen.

Wie is verzekerd?
•
•
•
•
•
•

Uzelf en alle gezinsleden die bij u inwonen
Uw huispersoneel, gezinshelpers en kinderoppas
Minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren of op wie u tijdelijk past
Ongehuwde kinderen die door u worden onderhouden, ook al wonen ze niet bij u in
Personen die tijdelijk bij u te gast zijn n.a.v. vakanties, familiefeesten, …
Uw huisdieren en rijpaarden

Korting voor alleenstaanden en 60-plussers

Wat is verzekerd?
De financiële gevolgen van schade die u en uw gezin toebrengen aan anderen
tijdens privéactiviteiten. U moet dan het slachtoffer vergoeden voor de schade die
deze persoon door uw toedoen heeft geleden. De wet bepaalt dat u met heel uw
vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die
schadevergoeding.
Bovendien bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die
van uw kinderen, uw dieren, uw roerende en onroerende goederen.
De waarborgen die Gezin Select biedt zijn veel ruimer dan enkel de wettelijk verplichte
waarborgen. Gezin Select komt tussen tot 24.000.000 euro voor lichamelijke schade
aan anderen en tot 4.800.000 euro voor stoffelijke schade.

Klantenfiche: Gezin Select

Ook voor u?
• Is de familiale verzekering een verplichte verzekering?
Neen, maar het is een absolute aanrader voor iedereen. Want ze vergoedt alle schade die u, uw kinderen, huisgenoten en
huisdieren in hun vrije tijd veroorzaken aan anderen.
• Ik heb geen kinderen en geen huisdieren, dus heb ik toch geen familiale verzekering nodig?
Zelfs dan is ze onmisbaar. De familiale verzekering mag niet ontbreken in uw pakket met basisverzekeringen zodra u niet
meer verzekerd bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u niet meer bij hen gedomicilieerd bent).
Wacht niet tot u kinderen hebt om een familiale verzekering af te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval
veroorzaken! Alleenstaanden en 60-plussers genieten bovendien een verlaagd tarief.
• Samen met mijn zoon probeer ik een nieuw telegeleid vliegtuigje uit. Plots
vliegt het door het openstaande raam van de buren binnen waar het aanzienlijk
wat schade aanricht …
Mijn dochter gaat babysitten en loopt per ongeluk een staande lamp omver …
De stoffelijke schade die u en uw gezinsleden aan anderen veroorzaken, is
verzekerd tot 4.800.000 euro.
• Ik maak een ommetje met de fiets. Onverwachts loopt een kind de straat op …
Onze anders zo lieve hond bijt in de enkels van mijn schoonmoeder …
Lichamelijke schade die u of uw huisdieren toebrengen aan anderen wordt vergoed tot 24.000.000 euro.
• Mijn paard breekt uit en veroorzaakt een ongeval …
Twee paarden worden gratis verzekerd door uw familiale verzekering. Zijn ook verzekerd: elektrische rolstoelen en gemotoriseerde tuinwerktuigen zoals bijvoorbeeld een zitmaaier.
• Mijn zoon gaat studeren in het buitenland. Is hij daar verzekerd?
Ja, als uw zoon die nog bij u inwoont omwille van zijn studies in het buitenland (of op kot) verblijft, dan is ook de schade
die hij daar aan anderen veroorzaakt, verzekerd via uw familiale verzekering.
• Ik leen de camera van een vriend. Per ongeluk raakt deze beschadigd. Wat nu?
Gezin Select is een van de weinige polissen die ook de schade verzekert die u toebrengt aan iets wat u voor privégebruik
ontleende.

Wereldwijd
Gezin Select biedt u niet enkel bescherming in België, maar ook in de rest van de wereld. Als u bijvoorbeeld onopzettelijk
schade toebrengt aan uw vakantieverblijf, dan is ook dat verzekerd.

Optie Rechtsbijstand
U kunt uw familiale verzekering uitbreiden. Met een waarborg Rechtsbijstand krijgt u juridische bijstand voor de verdediging
van uw belangen. Bijvoorbeeld als u of een van uw gezinsleden wordt aangereden op het voetpad en de chauffeur zijn
verantwoordelijkheid betwist.
Een familiale verzekering is goedkoop. Voor nog geen 7 euro per maand (incl. taksen) kunt u voor uw gezin al een Gezin
Select inclusief Rechtsbijstand afsluiten. Gezin Select is er, in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, niet enkel
voor gezinnen. Als alleenstaande of 60-plusser krijgt u een aantrekkelijke korting. Twijfel niet en neem contact op met
uw bemiddelaar.
Deze fiche met informatie voor de klanten is geldig vanaf 01/10/2012. Voor een exacte omschrijving van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene
Voorwaarden Gezin Select. U kunt deze raadplegen op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar. De vermelde bedragen zijn
tegen index 230,76 (juni 2012).

Uw veiligheid, onze zorg.
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