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Waarom kiezen voor het 
Gezinsplan?
Voordelen klant

Het Gezinsplan is volledig gratis Het Gezinsplan bundelt de verzekeringen van uw particuliere klant in één 
dossier. Het is louter een hoedje over de Baloise-polissen, maar biedt heel wat 
voordelen.

Gratis premiespreiding mogelijk Uw klant kan kiezen voor maandelijkse premiebetaling via een Budgetplan. 
Baloise rekent hiervoor geen extra kosten aan.

Extra korting in Auto • extra korting op BA Personenwagens;
• extra korting op Omnium Select voor personenwagens en lichte vrachtwagens;
• extra korting op BA Motorfietsen.
Deze kortingen zitten automatisch verwerkt in uw bestaande kortingknop (de 
'schuifknop') in MyBaloise. U bepaalt zelf hoeveel korting u aan uw klanten 
(vanaf 26 jaar en met bonus-malus van max. 5) geeft door deze knop verder 
open of dicht te schuiven.

Eenvoudig en duidelijk Eenvoudig: betaling via domiciliëring (de klant moet niets doen).
Duidelijk: bij de minste wijziging van het bedrag van de maandpremie, wordt uw 
klant, en u als makelaar, geïnformeerd.

De voordelen van het Safety Pack U vindt de exacte voorwaarden terug in het Safety Pack, opgenomen in de 
Algemene Voorwaarden Gezinsplan en een samenvatting in de fiche ‘Gezinsplan’.
De inhoud van het Safety Pack wordt jaarlijks vastgelegd en eindigt automa-
tisch op 1 juli.

Eenvoudig gesteld volstaat voor uw klant een Gezinsplan dat aan de voor-
waarden van het Safety Pack voldoet om de voordelen te genieten. Zo een 
Gezinsplan bevat minimaal de Brand- en de BA Motorvoertuigenverzekering van 
een klant en nog een derde polis uit een van de volgende productgroepen:  
BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer, Huispersoneel.

Ook polissen met latere aanvangsdatum tellen wij mee in de beoordeling voor 
het toekennen van een voordeel. Polissen met geschorste waarborgen wegens 
niet-betaling van de premie worden niet meegeteld.
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Safety Pack - Voordeel 1

Wij laten de vrijstelling vallen Voor elke polis Omnium Motorvoertuigen - meer bepaald de Grote Omnium - en 
Brand Particuliere Risico’s die deel uitmaken van een Gezinsplan, passen wij de 
vrijstelling niet toe indien ook voldaan is aan de volgende voorwaarde.

Zodra de polis op het moment van schade minstens 12 maanden schadevrij was, 
vergoeden wij uw klant vanaf de eerste euro voor schade in Brand of Omnium 
die het bedrag van de vrijstelling overstijgt. Niet eenmalig, maar bij elk
schadegeval zodra de betrokken polis minstens een jaar schadevrij was.

Loopt de betrokken polis minder dan 12 maanden bij Baloise? Dan kijken wij enkel 
naar deze (kortere) periode. Nieuwe klanten genieten dus een extra voordeel!

We bekijken de schade steeds per polis, niet per Gezinsplan. Een klant die in 
hetzelfde jaar bijvoorbeeld een brandschade en voertuigschade lijdt, kan 2x 
genieten van het vrijstellingsvoordeel.

Enkele vrijstellingen blijven wel behouden. Deze vindt u terug in de Algemene 
Voorwaarden van het Gezinsplan.

Safety Pack - Voordeel 2

CrashStickers voor elk voertuig Baloise bezorgt uw klanten stickers waarmee ze hun aanrijdingsformulier in een 
mum van tijd kunnen invullen. Ze zijn voorbedrukt met de klant- en voertuigge-
gevens. Zo kan de verzekerde zich op de hoofdzaak concentreren: de omstan-
digheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. De CrashStickers 
worden rechtstreeks naar uw klanten verzonden. Ook na schade of bijakte 
worden automatisch nieuwe stickers aan uw klanten bezorgd.

Safety Pack - Voordeel 3

BOB-waarborg • Schade ‘als BOB’: wij vergoeden de voertuigschade aan een personenwagen 
of een lichte vrachtwagen toebehorend aan een derde indien een gezinslid 
aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder wanneer hij bij wijze van vrien-
dendienst deze derde en zijn gezelschap op een veilige wijze vervoert van en 
naar hun woonplaats. ‘BOB’ treedt op wanneer deze derde zijn voertuig niet 
langer zelf kan besturen wegens alcoholintoxicatie of het gebruik van andere 
producten met gelijkaardig gevolg. 

• Schade ‘door BOB’: wij vergoeden de voertuigschade aan de personenwagen 
of lichte vrachtwagen die deel uitmaakt van het Gezinsplan wanneer een 
derde een gezinslid en zijn gezelschap op een veilige wijze van en naar hun 
woonplaats vervoert, in dezelfde omstandigheden.

Voor de exacte modaliteiten van deze voordelen verwijzen we naar het Safety 
Pack, opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan.
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Voordelen voor de makelaar in de verf

Onze trouwe Gezinsplan-klanten krijgen jaarlijks een mailing die wij vanuit Baloise zelf verzenden. Hierin bedanken we 
hen voor het gestelde vertrouwen en geven we een overzicht van de voordelen in het Gezinsplan.

Retentie Uit alle door ons gemaakte studies blijkt dat het verval op polissen die gebun-
deld zijn in een Gezinsplan de helft lager is dan het verval op de polissen die 
niet gebundeld zijn. Het Gezinsplan draagt dus bij tot het behoud en de binding 
van uw klanten.

Aanknopingspunt voor een  
portefeuilleanalyse op klantniveau

Het Gezinsplan is de ideale insteek voor een evaluatiegesprek/portefeuilleana-
lyse op klantniveau.

Extra vergoedingen Hiervoor verwijzen we naar de fiche ‘Partnershipvergoedingen Niet-Leven’.

Snelle opmaak in MyBaloise De opmaak van een Gezinsplan is in MyBaloise heel eenvoudig. De fiche ‘Hoe 
een nieuw Gezinsplan opmaken?’ legt u in enkele stappen uit hoe u dit doet.

Na de opmaak van het Gezinsplan kunt u de Bijzondere Voorwaarden 
afdrukken. De print met het overzicht van alle opgenomen waarborgen, met 
daarin de vermelding van de Safety Pack-voordelen, kunt u dan aan uw klant 
overhandigen.

De Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan zijn raadpleegbaar via  
www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Een tevreden klant

Hoe gaat u aan de slag?

U surft naar onze portaalsite: http://thuis.baloise.be

Hier vindt u alles om aan de slag te 
kunnen gaan

• Een klantenoverzicht
Een handig overzicht van het aantal potentiële klanten voor het Gezinsplan. 
Zo krijgt u meteen een overzicht van het aantal klanten waar u meteen een 
hoedje kunt plaatsen, waar de tak Auto, Varia, Brand, het Gezinsplan nog 
ontbreken, enz. En u kunt meteen doorklikken naar hun klantgegevens.

• Prospectiebrieven
Wilt u uw klanten een brief of e-mail sturen over het Gezinsplan? Dan vindt u 
hier een aantal voorbeeldbrieven en e-mails.

Hebt u nog vragen?  
Uw accountmanager helpt u 
graag verder.

Een klant die zijn vertrouwen 
in ons stelt, krijgt van ons 
óók alle vertrouwen.

Voor de technische details 
van het Gezinsplan, zie fiche 
'Gezinsplan'. Het Gezinsplan is 
een dienst van Baloise.


