Geniet van uw huis zoals
nooit tevoren
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Uw thuis écht
helemaal beschermd
Slimme sensoren
U hebt ongetwijfeld al veel tijd,
werk en natuurlijk ook geld in uw
woning geïnvesteerd. U hebt er een
warme thuis van gemaakt voor u
en uw gezin. Daar wilt u zorgeloos
van genieten. En dat kan, dankzij
Safe Home Fire & Water. Uw woning
is altijd beschermd, ook als u niet
thuis bent. En er staat altijd iemand
paraat om dringende problemen op
te lossen.

Slimme
sensoren

Baloise Insurance stelt een set
slimme rook- en waterdetectoren
ter beschikking. Een specialist van
onze partner Verisure installeert
ze kosteloos op de juiste locaties
en verbindt ze met uw smartphone
of tablet. Zo krijgt u een melding
zodra er water of rook gedetecteerd
wordt in uw huis. Tijdens de
installatie wordt verder nog een
gratis veiligheidsstudie van uw
huis uitgevoerd en krijgt u tips
op maat om uw woning nog beter
te beschermen.
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Dringende
bijstand

+
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Dringende bijstand
Hebt u dringend nood aan specifieke
herstellingswerken? Baloise Insurance
zorgt voor de geschikte vakman. De eerste
400 EUR van dringende diensten en
herstellingen zijn voor onze rekening. Ligt de
kostprijs hoger, dan worden die in sommige
gevallen gedekt door uw brandverzekering.

Meteen besparen
Met Safe Home Fire & Water bovenop uw
brandverzekering krijgt u niet enkel extra
gemoedsrust, maar bespaart u ook 10 %
op uw Woning Select-polis!

Een veilige woning
heeft meer nodig dan
een brandverzekering
Safe Home Fire & Water van
Baloise Insurance zorgt voor
het juiste advies, slimme
preventiemaatregelen en een
hulplijn die altijd bereikbaar is.
Vraag meer informatie over dit
unieke servicepakket aan uw
bemiddelaar.

Maak een afspraak
met uw bemiddelaar
Meteen
besparen

Surf naar beschermuwhuis.be
of sms ‘THUIS (spatie)
<uw polisnummer>’ naar het gratis
nummer 8810 (0 EUR/sms)

‘Ik zit vaak in het buitenland voor mijn werk. Maar
met Safe Home Fire & Water hoef ik me al geen
zorgen te maken over de toestand van mijn huis
terwijl ik weg ben. Voor 95 EUR per jaar heb ik een
compleet pakket slimme sensoren ter beschikking én
kan ik altijd op iemand rekenen in geval van nood.
Bovendien krijg ik ook 10 % korting op mijn Woning
Select-brandverzekering!’ – Jan S.

‘Vorige maand startte onze verwarmingsketel niet op.
Onze woning was onbewoonbaar net wanneer het
kouder begon te worden. Maar met Safe Home
Fire & Water konden we twee dagen gratis in een
hotel overnachten. Baloise Insurance zorgde
ondertussen voor een goeie vakman die onze
ketel terug kon opstarten!’ – Marie V.D.B.

Let op! De voorbeelden in deze folder zijn slechts enkele voorbeelden van schadegevallen
waarvoor wij betalen. Lees de Algemene Voorwaarden goed. Hierin staat wanneer wij
betalen, maar ook wanneer wij niet betalen. De Algemene Voorwaarden vindt u op
www.baloise.be/algemenevoorwaarden.
De keuzeverzekering Safe Home Fire & Water is een verzekering 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 (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.
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‘Onze twee kapoenen moeten opgroeien in een veilige
thuis. Daarom lieten we de slimme sensoren van Safe
Home Fire & Water meteen installeren. Gelukkig maar,
want tijdens het ravotten stootten die bengels een
brandende kaars om. Al bij de eerste rookpluim kreeg ik
een melding van de rookdetector op mijn smartphone.
Zo konden we de ergste scenario’s voorkomen.’ – Julie N.

