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Verzekering Gezin Select

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.

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 5kg;



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

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).



ontleende goederen: schade aan goederen ontleend
van derden;

!

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



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.

!

Schade aan ontleende goederen is standaard
gedekt tot 1.250 EUR.

!

Rechtsbijstand gedekt tot 75.000 EUR.



verhaal tegen minderjarigen standaard gedekt tot
11.000 EUR.

Keuzewaarborg:


Rechtsbijstand: juridische bijstand voor de verdediging
van uw belangen.
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Een franchise van 123,95 EUR (bedrag onderhevig aan
indexatie) voor de stoffelijke schade is bepaald in de
Bijzondere Voorwaarden.
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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.

2
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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