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Veilig Gevoel

Deze fiche geldt voor ongevallen met kwetsuren in het 
verkeer of in de vrije tijd.

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de 
verzekering Veilig Gevoel goed. Hierin staat wanneer wij 
betalen.

En hoeveel wij betalen. Maar ook wanneer wij niet betalen.

Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat:
• wie wij verzekeren;
• welke ongevallen wij verzekeren;
• hoeveel wij betalen bij schade.

Wie verzekeren wij? Wij verzekeren de verzekeringnemer en zijn gezin. De verzekeringnemer kan 
deze verzekering ook alleen voor zichzelf nemen.

Welke ongevallen
verzekeren wij?

De verzekeringnemer kiest voor welke ongevallen hij zich wil verzekeren.  
Hij heeft de keuze uit 3 verzekeringen:
1. Aan het stuur: dan betalen wij voor de lichamelijke schade als de verzekerde 

een auto bestuurt en een verkeersongeval krijgt.
2. In het verkeer: dan betalen wij voor de lichamelijke schade als de verzekerde 

een verkeersongeval krijgt terwijl hij op weg is met bijvoorbeeld de fiets, 
bromfiets, auto of openbaar vervoer.

3. In vrije tijd: dan betalen wij voor de lichamelijke schade als de verzekerde een 
verkeersongeval krijgt zoals staat bij 2. ‘In het verkeer’. En ook als de verze-
kerde een ongeval krijgt in zijn vrije tijd. Bijvoorbeeld als hij in zijn tuin werkt 
of boodschappen doet.

Hoeveel betalen wij bij
schade?

De verzekeringnemer kiest welk bedrag wij betalen bij schade.

Als hij kiest voor een afgesproken bedrag, dan spreken we een bedrag af dat we 
betalen in geval van overlijden, blijvende persoonlijke ongeschiktheid en medi-
sche kosten. Hij kan bovendien ook kiezen voor een bedrag per dag in geval van 
tijdelijke economische ongeschiktheid.
De verzekeringnemer heeft de keuze uit 3 groepen van afgesproken bedragen.

In de verzekering ‘Aan het stuur’ kan hij ervoor kiezen dat wij de werkelijke 
schade betalen, en niet een op voorhand afgesproken bedrag. Wij betalen voor 
de werkelijke schade maximaal 500.000,00 EUR.

Welke ongevallen
verzekeren wij niet?

Sommige ongevallen verzekeren wij niet. Bijvoorbeeld de ongevallen:
• die de verzekerde opzettelijk veroorzaakt;
• waarbij de verzekerde niet mocht rijden omdat hij geen geldig rijbewijs heeft;
• tijdens een snelheidsrit of een wedstrijd;
• tijdens een aantal gevaarlijke sporten, zoals alpinisme, speleologie en zweef-

vliegen.

De ongevallen met een motorfiets verzekeren wij ook niet. Maar de verzekering-
nemer kan ervoor kiezen om deze ongevallen toch te verzekeren.

Indexatie
Kiest de verzekeringnemer ervoor dat wij bij schade een 
afgesproken bedrag betalen? Dan passen wij op de 
jaarlijkse hoofdvervaldag het afgesproken bedrag en de 
premie aan aan de nieuwe index van de consumptie-
prijzen.

Wijzigt de verzekeringnemer tijdens de duur van de polis 
de verzekerde ongevallen of het afgesproken bedrag? 
Dan berekenen wij de nieuwe premie en het nieuwe 
afgesproken bedrag met de basisindex in de Bijzondere 
Voorwaarden en met de nieuwe index van de consump-
tieprijzen.
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Overzicht: verzekerde bedragen en premies (in EUR)

Verzekerd bedrag van de schade Premies (inclusief taksen en lasten)

Aan het stuur In het verkeer In vrije tijd

Afgesproken bedrag 1

Basis
• Overlijden 7.500,00
• Blijvende persoonlijke ongeschiktheid 15.000,00

Het bedrag dat wij betalen, berekenen wij cumulatief.
Bijv: het bedrag bij 100 % blijvende ongeschiktheid  45.000,00

• Medische kosten 2.500,00

26,02 43,37 104,10

Inclusief tijdelijke economische ongeschiktheid 7,50 EUR per dag 32,71 65,18 133,84

Uitbreiding Moto: bijpremie
1 persoon: korting

–*
–*

30 %
-25 %

30 %
-25 %

Afgesproken bedrag 2

Basis
• Overlijden  12.500,00
• Blijvende persoonlijke ongeschiktheid 25.000,00

Het bedrag dat wij betalen, berekenen wij cumulatief.
Bijv: het bedrag bij 100 % blijvende ongeschiktheid: 75.000,00

• Medische kosten 4.000,00

40,92 66,91 153,67

Inclusief tijdelijke economische ongeschiktheid 12,50 EUR per dag 52,06 103,10 209,43

Uitbreiding Moto: bijpremie
1 persoon: korting

–*
-25 %

30 %
-25 %

30 %
-25 %

Afgesproken bedrag 3

Basis
• Overlijden 20.000,00
• Blijvende persoonlijke ongeschiktheid 38.000,00

Het bedrag dat wij betalen, berekenen wij cumulatief.
Bijv: het bedrag bij 100 % blijvende ongeschiktheid: 114.000,00

• Medische kosten 5.000,00

58,23 96,69 213,17

Inclusief tijdelijke economische ongeschiktheid 19,00 EUR per dag 75,07 150,99 288,78

Uitbreiding Moto: bijpremie
1 persoon: korting

–*
-25 %

30 %
-25 %

30 %
-25 %

Werkelijke schade

Maximaal bedrag van de schade 500.000,00
1 persoon: korting

116,75
-25 %

–*
–*

–*
–*

* Deze combinatie is niet mogelijk.
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De verzekering Veilig Gevoel is een verzekering van 
personen naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering 
nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke 
bescherming en onze Algemene Voorwaarden op 
www.baloise.be.

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, 
telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail  
(info@ombudsman-insurance.be).  
Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u contact 
opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen:  
www.ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35 –  
1000 Brussel.


