Infofiche Woningverzekeringen


Waarvoor bent u beschermd?

Woning Select:
Dé formule om uw woning en inboedel
te beschermen

 Waarop moet u letten?

 Uw voordelen
• Altijd veilig dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule
• Woning heropbouwen na schade? Wij betalen voor de extra kosten door
de nieuwe verplichte bouwnormen

Voor welke schade betalen wij nooit? Hieronder enkele voorbeelden:
• schade die u met opzet veroorzaakt;
• schade door asbest.

Voor welke schade betalen wij in de polis Woning Select?

 Brand en andere verzekeringen

Wij betalen bijvoorbeeld voor:
• schade door brand, rook en roet, ontploffing, blikseminslag, elektriciteit;
• schade door inbraak of vandalisme aan uw gebouw. Bijv. schade door graffiti;
• schade door diefstal van delen van het gebouw. Bijv. diefstal van de koperen
regenpijpen.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• schade door vandalisme aan een gebouw in opbouw;
• schade door diefstal veroorzaakt door uw huurder.

Wij betalen bijvoorbeeld voor schade door:
• een lek in een leiding;
• water dat insijpelt via het dak;
• water dat insijpelt via het rozet van de kraan.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• Verwarmt u het gebouw niet voldoende? Of isoleert u de leidingen niet voldoende? Dan betalen wij niet als een leiding stukvriest;
• schade door grondwater.

 Waterschade en schade door stookolie
Basisverzekeringen

Schade door water

Extra water verbruikt door een lek in een leiding? Of moet u een lek in een
leiding laten opsporen? Wij betalen ook die kosten.
Schade door stookolie

Vloeit er stookolie weg uit uw tank? En hebt u hierdoor schade aan uw inboedel?
Dan betalen wij voor die schade. Wij betalen ook de kosten om uw grond opnieuw
schoon en gezond maken.

Voldoet uw tank niet aan de wettelijke voorschriften? En vloeit er stookolie weg?
Dan betalen wij niet voor de schade.

 Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk

Wij betalen voor:
• schade aan uw gebouw of uw inboedel door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk;
• schade door voorwerpen die rondvliegen of omvallen door storm.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• schade aan uw woning die in opbouw is en niet volledig dicht is;
• schade aan voorwerpen die buiten staan en niet blijvend vastgemaakt zijn.

 Natuurrampen

Wij betalen bijvoorbeeld voor schade aan uw gebouw of inboedel door:
• een overstroming;
• het overlopen of het opstuwen van water uit een openbare riool;
• een aardbeving;
• een aardverschuiving of grondverzakking.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• schade aan uw zwembad of uw jacuzzi;
• schade aan voorwerpen die buiten zijn en niet blijvend vastgemaakt zijn.

 Glasbreuk

Glas gebroken of gebarsten? Wij betalen voor:
• glas dat deel uitmaakt van het gebouw.
Bijvoorbeeld de ruiten of het glazen dak van een veranda. Of uw zonnepanelen.
• glas dat deel uitmaakt van de inboedel.
Bijvoorbeeld een glazen salontafel of een tv-scherm.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• de schade door krassen of afschilferingen;
• de schade aan beeldschermen van tablets of van uw gsm.
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 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Heeft iemand schade aan zijn gebouw of voorwerpen? Of is die persoon gekwetst? En bent u hiervoor aansprakelijk? Dan betalen wij de schade van die
persoon.
Dit doen we als uw gebouw, uw inboedel, uw tuin of uw terrein de schade heeft
veroorzaakt.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• de schade door voertuigen bijv. door uw fiets of door uw auto;
• de schade aan voorwerpen die u huurt of leent.

 Alle Risico’s Computer

Wij betalen de plotse en onverwachte schade aan uw computer of uw laptop.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld: de diefstal van een computer of laptop die
zich buiten bevindt. Bijv. op uw terrastafel.

 Gratis Service Baloise Assistance

Hebt u schade? En hebt u hulp nodig? Baloise Assistance helpt, regelt of betaalt
hulp voor u.

Dit doen we enkel voor schade waarvoor de polis Woning Select betaalt.

Wanneer is deze keuzeverzekering nuttig? Enkele voorbeelden:
Ingebroken in uw woning? Wij betalen de gestolen goederen. Hebt u schade
door de inbraak? Hiervoor betalen wij ook.
U wordt overvallen op straat? En de overvaller loopt weg met uw portefeuille,
handtas of juwelen? Dan betalen wij voor de schade.
Uw sleutels of afstandsbediening verloren of gestolen? Wij betalen de kosten
om ze te vervangen.

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• inboedel die verdwenen is zonder dat daar een verklaring voor is;
• diefstal zonder sporen van inbraak.
Let op! Wij betalen wel o.a. als de dief in uw gebouw mocht zijn. Bijvoorbeeld als
uw poetsvrouw steelt tijdens haar werkuren. Of bij geweldpleging.

De keuzeverzekering Surround Package vult de basisverzekeringen in de polis
Woning Select en de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme aan.

Wilt u de keuzeverzekering Surround Package nemen? Dan moet u de basisverzekeringen Woning Select en de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme
nemen.

Gebouw

Diefstal en vandalisme



Verzeker uw inboedel tegen diefstal en
vandalisme met deze extra verzekering.

Surround Package

Keuzeverzekeringen



Alles in én rond uw huis verzekerd,
zelfs uw tablet, siertuin of terras.

Wanneer is het Surround Package nuttig? Enkele voorbeelden:
• Zoon- of dochterlief laat uw tablet in het bad of in het aquarium vallen.
• Tijdens een storm vliegt uw trampoline of tent stuk.
• Uw tuin overstroomt. Hierdoor hebt u schade aan uw zwembad, tuinrobot of
-decoratie.

Diefstal Fiets



Verzeker uw fiets overal, waar ook op
de wereld.

Wij betalen voor de diefstal van uw fiets en fietsaccessoires. Met fietsaccessoires
bedoelen wij bijvoorbeeld fietstassen of een kinderstoel.

Wij betalen bijvoorbeeld niet voor:
• diefstal doordat u uw fiets niet op slot deed;
• diefstal van accessoires of onderdelen van uw fiets terwijl uw fiets niet gestolen
is.

U gaat sporten, wellnessen of naar een recreatiepark. En u bewaart uw spullen
in een locker. Steelt iemand uw spullen uit de locker? Dan verzekert de keuzeverzekering Leisure Pack die spullen bij diefstal of poging tot diefstal.
U bent op weg met een motorvoertuig of caravan. Steelt iemand uw spullen uit
uw voertuig? Dan betalen wij voor de diefstal van die spullen.

Wij betalen enkel als de locker op slot was. Wij betalen niet voor lockers in
het buitenland.

Leisure Pack

 Geniet zorgeloos van uw vrije tijd.

Wij betalen ook voor schade door vandalisme.

Wij betalen niet voor spullen die u gebruikt voor uw beroep. Ook niet voor
schade aan uw voertuig.
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Keuzeverzekeringen

Safe Home



Is uw woning niet meer veilig door
een plotse en onvoorspelbare
gebeurtenis?

Safe Home regelt of betaalt hulp. Niet alleen voor uw woning, maar ook voor u.
Hebt u bijvoorbeeld schade door storm? Dan regelt Safe Home ook opvang en
vervoer van uw kinderen.
U hebt een wespen- of bijennest? Safe Home regelt hulp.

Safe Home regelt enkel hulp in België.




Safe Home Fire & Water

U hebt schade door brand of water? Of een dief breekt bij u in? Via detectoren
in uw woning die verbonden zijn met je smartphone of via een alarmcentrale
krijgt u hiervan een bericht? De waarborgen Safe Home Fire & Water of de Safe
Home Complete geven u extra voordelen.
U hebt bijvoorbeeld een Engels eigen risico. Het bedrag van de schade verzekerd in de polis verminderen wij met een deel dat de verzekeringnemer zelf moet
betalen. Het deel dat de verzekeringnemer zelf moet betalen is het eigen risico.
Is het bedrag van de schade verzekerd in de polis echter hoger dan uw eigen
risico. Dan verminderen wij het bedrag van de schade in de polis niet.

Brengt uw smartphone of de alarmcentrale u niet op de hoogte van de verzekerde schade? Dan geven de waarborgen Safe Home Fire & Water en Safe Home
Complete u geen extra voordelen.

Baloise Insurance doet voor Rechtsbijstand een beroep op de gespecialiseerde
rechtsbijstandverzekeraar Euromex.

Hebt u schade? En komt dit doordat de tegenpartij een contract slecht uitvoerde? Dan staat Euromex u niet bij.

Safe Home Complete

Let op! U hebt geen 'Engels eigen risico' wanneer u een eigen risico hebt dat
door ons is opgelegd.

Rechtsbijstand



Hebt u een schadegeval? En ontstaat
er discussie met de tegenpartij? Deze
verzekering beschermt u juridisch.

Wat doet u in geval van een schade?
Bij schade aan uw woning neemt u zo snel mogelijk contact op met uw makelaar om schadeaangifte te doen.
Bij diefstal of poging tot diefstal moet u binnen 24 uur nadat u de diefstal ontdekte klacht indienen bij de Politie. Bewaar zorgvuldig alle bewijsstukken.

Dit is een kort en eenvoudig overzicht van onze producten. Enkel de Algemene Voorwaarden en de polis zijn bindend. De polis is het contract dat wij met de verzekeringnemer sluiten. In de polis Woning Select zitten verschillende verzekeringen naar Belgisch recht: een zaakverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een persoonsverzekering.
Wilt u een polis nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be.
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Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.

