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Wat is verzekerd?  

 Verzekerden: verzekeringnemer en alle inwonende 
personen; huispersoneel; minderjarige kinderen van 
derden; ongehuwde kinderen die niet inwonen en 
fiscaal ten laste blijven; personen die tijdelijk te gast 
zijn. 

Schade door: 

 huisdieren of 2 rijpaarden; 

 het verzekerde gebouw; 

 verplaatsingen: alle verzekerden zijn verzekerd als 
voetganger, fietser en als gebruiker van om het even 
welk voertuig zonder motor en als passagier van gelijk 
welk voertuig. Het gebruik van een elektrische fiets 
waarbij de ondersteuning enkel werkt tijdens het 
trappen is verzekerd. Het gebruik van een 
voortbewegingstoestel dat een maximale snelheid van 
18 km/uur kan bereiken is verzekerd; 

 het verrichten van vrijwilligerswerk; 

 telegeleide vliegtuigjes en drones tot 5 kg; 

 opzet en grove schuld: dekking voor opzet en grove 
schuld van verzekerden jonger dan respectievelijk 16 
en 18 jaar; 

 ontleende goederen: schade aan goederen ontleend 
van derden; 

 fietsbijstand: hulp bij pech, ongeval, vandalisme, 
poging tot diefstal of diefstal van de fiets van de 
verzekeringnemer, zijn inwonende partner, zijn 
inwonende kinderen, zijn inwonende (schoon)ouders; 

 verhaal tegen minderjarigen standaard gedekt tot 
11.000 EUR. 

Keuzewaarborg: 

 Rechtsbijstand: juridische bijstand voor de verdediging 
van uw belangen. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade veroorzaakt door een 
verzekerde ouder dan 16 jaar. 

 Schade door grove schuld door een verzekerde 
ouder dan 18 jaar.  

 De schade veroorzaakt door oorlog en 
arbeidsconflicten. 

 De schade veroorzaakt door terrorisme met 
uitzondering van de waarborg Verplaatsingen en 
vervoermiddelen. 

 De schade waarvoor de verzekerde louter 
contractueel aansprakelijk is. 

 De schade waarvoor het risico verplicht moet 
worden verzekerd (bijv. verzekering 
BA Motorrijtuigen). 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade is standaard gedekt tot 
12.500.000 EUR (bedrag onderhevig aan indexatie). 

! Stoffelijke schade is standaard gedekt tot 
2.500.000 EUR (bedrag onderhevig aan indexatie). 

! Schade aan ontleende goederen is standaard 
gedekt tot 1.250 EUR. 

! Rechtsbijstand gedekt tot 75.000 EUR. 

Een franchise van 123,95 EUR (bedrag onderhevig aan 
indexatie) voor de stoffelijke schade is bepaald in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt tijdens 
privéactiviteiten binnen de verzekerde grenzen. Op deze verzekering is het Belgisch recht van toepassing. 

 

Verzekering Gezin Select            
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen in deze polis – met uitzondering van de Fietsbijstand – gelden over de hele wereld voor zover 
de schade is voorgevallen tijdens de geldigheidsduur van de polis. 

 De waarborgen voor Fietsbijstand gelden enkel in België en binnen een straal van 30 km van de Belgische 
grens op het grondgebied van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland en dit vanaf 1 km van de woon- of 
verblijfplaats van de verzekerde. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het sluiten van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 

bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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Wat is verzekerd?  

 Verzekerden: de verzekeringnemer en de leden van 
zijn gezin. Als de verzekeringnemer een 
rechtspersoon is ook de bestuurders, de zaakvoerders 
en de werkende vennoten en de aangestelden 
wanneer de verzekeringnemer burgerrechtelijk 
aansprakelijk is. 

 De schade veroorzaakt tijdens de verzekerde 
activiteiten. 

Keuzewaarborg 

 Rechtsbijstand: juridische bijstand voor de verdediging 
van uw belangen 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade door een verzekerde 

 Schade door grove schuld 

 Schade aan de partner en aan bloed- en 
aanverwanten in rechte lijn die in gezinsverband 
samenwonen met u 

 Schade waarvoor de verzekerde louter contractueel 
aansprakelijk is 

 Schade aan dieren en goederen die een verzekerde 
in leen, in huur of bewaring heeft 

 Stoffelijke schade door brand, vuur, ontploffing en de 
daardoor ontstane rook- en waterschade, die haar 
oorsprong vindt in de lokalen of vaste installaties 
waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent 

 Schade door dieren of door vervoer- en 
verplaatsingsmiddelen van gelijk welke aard en hun 
lading, voor zover in de Bijzondere Voorwaarden 
daarvoor geen dekking wordt verleend 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: 1.239.467,62 EUR 

! Stoffelijke schade: 123.946,76 EUR 

! Rechtsbijstand: 6.197,34 EUR  

! Er kan een franchise voorzien zijn in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de 
verzekerde activiteiten.  

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid           

Product Informatiefiche 
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Waar ben ik verzekerd?  

 Onze waarborgen gelden in alle landen van Europa, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België 
heeft. 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van 
het risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het 
schadegeval bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door de caravan. Ook 
schade aan de caravan kan verzekerd worden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is verzekerd?  

 Verzekerde: de verzekeringnemer, de personen die 
inwonen bij de verzekeringnemer en de personen die 
met toestemming van de verzekeringnemer de 
caravan gebruiken 

 Schade aan de caravan door vuur, ontploffing, bliksem 
en bluswerken. Geen vrijstelling. 

 Schade aan de caravan door diefstal en beschadiging 
of vernieling als gevolg van diefstal of poging daartoe. 
Vrijstelling 10 % van de verzekerde waarde met een 
minimum van 25 EUR en een maximum van 125 EUR 
per schadegeval. 

 Schade aan de caravan bij aanrijding (ook met 
dieren), door accidenteel contact of bij kanteling, door 
vandalisme, door het vervoer van de caravan of 
tijdens opladen of afladen, door accidentele inwerking 
van natuurelementen zoals storm, hagel, 
aardbevingen, neerstortende rotsen, steenval, 
grondverschuivingen, lawines, druk van 
sneeuwmassa’s, overstromingen. Vrijstelling van 10 % 
van de schade met een minimum van 25 EUR en een 
maximum van 125 EUR per schadegeval. 

 Buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor schade aan derden door een ongeval, brand of 
ontploffing door het gebruik van de caravan 

 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade door de verzekerde 

 Waarborg Brand:  

o schade aan elektrische apparaten door hun 
gebruik, met of zonder ontvlamming; 

o schade die enkel het gevolg is van bovenmatige 
hitte, zonder ontvlamming of ontploffing; 

o schade aan in een vuurhaard gevallen, 
geworpen of gelegde voorwerpen. 

 Waarborg Diefstal: diefstal van standaarduitrusting 
of inboedel 

 Voertuigschade: geen dekking voor schade door: 
o vervoerde voorwerpen; 
o door lading; 
o aan banden; 
o door slijtage, constructiefouten of slecht 

onderhoud; 
o aan de caravan wanneer de bestuurder niet 

voldoet aan de voorwaarden van de Belgische 
wetgeving. 

 Schade door grove schuld 

 Schade die valt onder de Modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: 2.478.935,25 EUR 

! Stoffelijke schade: 123.946,76 EUR 

! Stoffelijke schade door brand en ontploffing: 
24.789,35 EUR 

 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden. 

Verzekering Caravan            
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Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen gelden in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Verenigd koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Malta, Marokko, Nederland, Noorwegen,  Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, 
Zweden en Zwitserland. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt 
nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan het verzekerde voertuig, waardoor de 
oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 
bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.  
 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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Wat is verzekerd?  

 BA Jager: de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 

de verzekerde tijdens de jacht of door het bezit of 

gebruik van een jachtwapen. De waarborg wordt 

uitgebreid tot de honden die de jager vergezellen op 

de jacht of de jachtopleiding en op de weg van en 

naar de jacht. 

 Deze verzekering is door het KB van 15 juli 1963 
verplicht voor iedere persoon die een jachtverlof of 
jachtvergunning wil verkrijgen. 

 BA Jachtwachter: wij verzekeren de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
door zijn jachtwachter wanneer die handelt in zijn 
opdracht. Ook de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de jachtwachter is verzekerd, ook wanneer die handelt 
als ambtenaar van de gerechtelijke politie. De 
waarborg is uitgebreid tot de honden die de 
jachtwachter vergezellen. 

 BA Inrichter jachtpartij: wij verzekeren de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde 
voor schade als inrichter van een jachtpartij. De 
persoonlijke aansprakelijkheid als jager en van de 
jachtgenoten is niet verzekerd. 

  

 

Wat is niet verzekerd?  

 Jagen op bewoonde terreinen 

 Jagen met een roofvogel 

 Jagen buiten Europa 

 Opzettelijke schade 

 Schade door grove schuld 

 Schade aan de partner en aan bloed- en 
aanverwanten in rechte lijn die in gezinsverband 
samenwonen met u 

 Schade waarvoor u louter contractueel aansprakelijk 
bent 

 Schade aan dieren en goederen die een verzekerde 
in leen, huur of bewaring heeft 

 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: 2.500.000 EUR 

! Stoffelijke schade: 250.000 EUR 

! Rechtsbijstand: 6.197,34 EUR 

 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de  
jachtactiviteiten binnen de verzekerde grenzen. Dit is een verplichte verzekering. 
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen gelden in de landen van Europa. U kunt aangepaste attesten aanvragen wanneer u buiten België 
gaat jagen. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van 
het risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het 
schadegeval bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

EUROMEX  NV                                                              Rechtsbijstand Privéleven  

Disclaimer:  

Dit document is niet afgestemd op individuele specifieke behoeften. De in dit document opgenomen informatie is niet 
exhaustief. De volledige informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de 
verzekerde, vindt u in de Algemene voorwaarden van het gekozen verzekeringsproduct en in de Bijzondere voorwaarden 
van Baloise Insurance.  

Wat is dit voor een verzekering?  

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verbindt diensten te verrichten en kosten 
(experten, advocaten, deurwaarders, … ) op zich te nemen, om de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, 
als eiser of als verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij los van enige procedure. 
De verzekeraar staat de verzekerde bij om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. De bereikte oplossing 
wordt steeds aan de verzekerde voorgelegd. 

Deze verzekering kan uitsluitend als bijkomende  verzekering in een polis ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ Baloise Insurance 
onderschreven worden.  

                Wat is verzekerd?  

Wij beschermen u, uw inwonende gezinsleden en uw 
kinderen (door u onderhouden) tegen onverwachte 
uitgaven bij een juridisch geschil in het privéleven, bij 
het vrijwilligerswerk en bij de beroepsverplaatsingen.  

Deze basisbijstand is in hoofdzaak beperkt tot 
onvoorziene plotse gebeurtenissen. 

Meer concreet gaat het om: 

 Uw strafrechtelijke verdediging 
(verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken, 
onvrijwillige slagen en verwondingen, opzettelijke 
inbreuken door kinderen jonger dan 16 jaar). 

 Het verhalen van de schade aan de gezinswoning 
of het tweede verblijf  door de fout van een derde 
(naburige bouwwerken, vandalisme, 
waterschade,….).   

 Het verhalen van letselschade (voetganger, 
passagier, opzettelijke gewelddaden,…..). 

 Het verhalen van morele schade na het overlijden 
van een bloed of aanverwant. 

 Bijstand bij schade na medische ingreep (kosten 
raadsdokter bij medische expertise). 

 Voorschotten schadevergoeding wanneer de 
omvang van de schade en de aansprakelijkheid van 
de derde duidelijk is. 

 Onvermogen derden (de aansprakelijke van een 
ongeval is na het vonnis niet in staat de aan u 
toegekende vergoeding te betalen). 

 
               Wat is niet verzekerd? 

x Boetes en schikkingen met het parket. 

x De gerechtskosten in strafzaken. 

x De strafrechtelijke verdediging voor opzettelijk inbreuken 
en (gecorrectionaliseerde) misdaden. 

x Het bezit en gebruik van motorrijtuigen waarvoor een 
verzekeringsplicht BA bestaat. 

x Geschillen met derden waarmee u een overeenkomst 
heeft (koop, huur, aanneming, dienstverlening, bruikleen, 
bewaring,….). 

x Een deelname aan snelheidswedstrijden en bezoldigde 
competitiesporten. 

x De betwistingen die te maken hebben met het 
zakenrecht, zoals erfdienstbaarheden, afpaling, 
muurgemeenheid, afstand tussen gebouwen, licht en 
uitzicht. 

x De actieve deelname aan twisten en vechtpartijen. 

x De kosten en erelonen van een advocaat of deskundige 
zonder ons akkoord vooraf. Deze kosten of erelonen 
kunnen wij wel betalen als ze gemaakt werden voor 
dringende en spoedeisende maatregelen. 

 

De volledige lijst met beperkingen is opgenomen in de 
Algemene voorwaarden van de polis.       

 

           Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! De maximale uitkering per geschil is € 75.000. Voor 
sommige waarborgen is het verzekerd bedrag lager.   

 

In de Algemene voorwaarden staat een overzichtelijke tabel 
met de waarborggrenzen. 
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              Waar ben ik gedekt?  

 Voor de meeste geschillen die plots ontstaan bij een accidentele gebeurtenis is de waarborg wereldwijd verworven. 
 Voor onroerend goed is de dekking is beperkt tot de onroerende goederen die zich op het Belgisch grondgebied 

bevinden. 
 Een tussenkomst bij het onvermogen van de aansprakelijke is slechts verworven voor gebeurtenissen die zich 

voordoen op het grondgebied van een EU-lidstaat of van een aantal opgesomde landen. 
 

   Wat zijn mijn verplichtingen?  

 U moet correct op de vragen antwoorden die wij en Baloise Insurance aan u als kandidaat-verzekerde stellen. 

 U moet ons gedurende de looptijd van uw contract zo snel mogelijk inlichten wanneer u op de hoogte bent van 
nieuwe of gewijzigde omstandigheden die een blijvende verzwaring uitmaken van het risico dat wij in de polis 
verzekeren. 

 U moet ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elk schadegeval. U moet ons alle nuttige inlichtingen, de juiste 
omstandigheden en de gewenste oplossing meedelen. 

 

   Wanneer en hoe betaal ik?  

U betaalt jaarlijks de bruto premie en u ontvangt hiertoe een uitnodiging van Baloise Insurance of van uw makelaar. 
De brutopremie bestaat uit de netto premie verhoogd met de verschuldigde taksen en bijdragen. U kan betalen met 
een bankoverschrijving of met een domiciliëring. Een gespreide betaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en 
soms zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.  

 

    Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere voorwaarden van Baloise Insurance. De 
overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wij kunnen met u ook een kortere duur overeenkomen. 
 

    Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Na onze 
betaling of onze weigering tot tussenkomst kan u eveneens opzeggen. U moet dat doen binnen een termijn van 1 
maand na onze betaling of onze weigering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke informatie:  

Verzekeraar: 

Euromex nv - Prins Boudewijnlaan 45 - 2650 Edegem (maatschappelijke zetel) & Rue E. Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert                     
RPR Antwerpen - BTW BE 0404.493.859 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank 
van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 
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Wat is verzekerd?  

 Wie verzekeren wij?  
De verzekeringnemer en alle personen die officieel bij 
hem inwonen, de kinderen die officieel bij de ex-
partner wonen, de kinderen van de nieuwe partner die 
officieel bij de ex-partner van de nieuwe partner 
wonen, de kinderoppas wanneer die past op de 
kinderen van het gezin. 

Aan het stuur: 

 schade als de verzekerde een auto bestuurt en een 
ongeval heeft; 

 schade door carjacking; 
 schade wanneer de verzekerde bij een ongeval dicht 

bij het vervoermiddel is (bijv. bij het in- of uitstappen; 
het in- of uitladen van bagage; het onderweg 
herstellen van het vervoermiddel); 

 schade als  de verzekerde iets of iemand probeert te 
redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval. 

In het verkeer: 

 schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft 
als hij rijdt in een voertuig; vaart met een vaartuig; zich 
verplaatst met een (elektrische) fiets, een bromfiets, 
een toestel met elektrische motor, een kar die door 
dier(en) wordt getrokken; zich verplaatst met het 
openbaar vervoer, als voetganger; 

 schade als  de verzekerde iets of iemand probeert te 
redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval; 

 schade als de verzekerde op vakantie een motorfiets 
huurt en een verkeersongeval heeft. 

In vrije tijd: 

 schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft 
zoals staat bij 'In het verkeer' en als hij een ongeval 
heeft in zijn vrije tijd. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade. 

 Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder 
geldig rij- of vaarbewijs. 

 Schade door deel te nemen aan snelheidsritten of 
dergelijke of door op een circuit te rijden. 

 Schade wanneer  de verzekerde rijdt met een 
motorfiets, tenzij dit is opgenomen in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

 Schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten 
(bijv. alpinisme, speleologie, zweefvliegen, …). 

 Schade als de bestuurder alcohol, medicijnen of 
drugs heeft gebruikt. 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

Wij betalen een afgesproken bedrag. 

! Als de verzekerde  tijdelijk economisch ongeschikt is, 
betalen wij nooit langer dan 365 dagen. 

! Als er meerdere verzekerden slachtoffer zijn van 
hetzelfde ongeval en persoonlijk ongeschikt raken, 
betalen wij nooit meer dan 8 keer het verzekerde 
bedrag. 

! Schade aan de kledij door een verzekerd ongeval is 
verzekerd tot 620 EUR. 

De verzekerde bedragen worden op de hoofdvervaldag 
aangepast aan de index van de consumptieprijzen. 
 
 
Wij betalen voor de werkelijke schade. 

! Per verzekerd ongeval betalen wij maximaal 
500.000 EUR per verzekerde. 

! Per verzekerd ongeval betalen wij in totaal maximaal 
1.000.000 EUR. 

 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Veilig Gevoel is een persoonsverzekering die de lichamelijke schade na een verzekerd ongeval verzekert. 

Verzekering Veilig Gevoel            

Product Informatiefiche 
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen in deze polis gelden over de hele wereld voor zover de schade is voorgevallen tijdens de 
geldigheidsduur van de polis 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het sluiten van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 

bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. 
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Wat is verzekerd?  

 Wie verzekeren wij?  
De persoon of personen die in de Bijzondere 
Voorwaarden worden vermeld. 

 Wij betalen voor de schade wanneer de verzekerde 
het slachtoffer is van een ongeval. 

 Een zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep 
verzekeren wij tijdens zijn privéleven en tijdens zijn 
beroepsleven. 

 Loontrekkenden verzekeren wij in het privéleven. 

 Overlijden: het kapitaal wordt betaald als de 
verzekerde overlijdt als gevolg van een verzekerd 
ongeval of binnen 3 jaar en als gevolg van het 
verzekerde ongeval. 

 Blijvende invaliditeit: wij betalen de blijvende 
fysiologische invaliditeit voor de lichamelijke schade 
als gevolg van het verzekerde ongeval. 

 Dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid: wij 
betalen bij tijdelijke werkongeschiktheid de 
dagvergoeding die in de Bijzondere Voorwaarden 
staat. 

 Dagvergoeding bij hospitalisatie: wij betalen een 
dagvergoeding bij opnamen in een ziekenhuis na een 
verzekerd ongeval. 

 Medische kosten: wij betalen de medische kosten voor 
de medisch voorgeschreven behandeling voorafgaand 
aan de consolidatie van de letsels. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade. 

 Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder 
geldig rij- of vaarbewijs. 

 Schade door deel te nemen aan snelheidsritten of 
dergelijke of door op een circuit te rijden. 

 Schade wanneer u rijdt met een motorfiets, tenzij dit 
is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. 

 Schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten 
(bijv. alpinisme, speleologie, zweefvliegen, …). 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Wij betalen geen vergoeding voor de tijdelijk 
persoonlijke en tijdelijke huishoudelijke 
ongeschiktheid. 

! Wij betalen geen vergoeding voor de blijvende 
economische ongeschiktheid of voor de blijvende 
huishoudelijke ongeschiktheid 

! Schade aan uw kledij door een verzekerd ongeval is 
verzekerd tot 619,73 EUR. 

! Bovenop het bedrag overlijden betalen wij de 
begrafeniskosten tot maximaal 3.098,67 EUR. 

! Wij betalen maar de helft van de verzekerde 
bedragen voor schade bij volgende sporten: 
(zaal)voetbal, minivoetbal, hockey, rugby, landski, 
alle gevechts- en verdedigingssporten. 

De verzekerde bedragen worden op de hoofdvervaldag 
aangepast aan de index van de consumptieprijzen. 
 
 
 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Persoonlijke Ongevallen is een persoonsverzekering die de lichamelijke schade na een verzekerd ongeval verzekert. 

Verzekering Persoonlijke Ongevallen            
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen in deze polis gelden over de hele wereld voor zover de schade is voorgevallen tijdens de 
geldigheidsduur van de polis 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het sluiten van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 

bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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