Gezinsplan
Wij laten uw vrijstelling
vallen en voegen de
BOB-waarborg toe
Het Gezinsplan bundelt uw verzekeringspolissen en
deze van uw gezinsleden, ingeschreven op hetzelfde
adres, in één dossier.

Uw voordelen
•
•
•
•

Het Gezinsplan is volledig gratis
Safety Pack-voordelen
Gratis premiespreiding mogelijk
Een perfect overzicht van uw polissen

Wanneer geniet u onze Safety Pack-voordelen?
U geniet de Safety Pack-voordelen van zodra uw Gezinsplan voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
• minimaal één polis BA Motorvoertuigen;
• minimaal één polis Brand Particuliere Risico’s;
• en een derde polis uit de volgende drie productgroepen: BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer, Huispersoneel;
• er is voor de minimaal drie vereiste polissen geen schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling van de premie.

Voordeel 1: Wij laten uw vrijstelling vallen
Voor elke polis Grote Omnium Motorvoertuigen en Brand Particuliere Risico’s die deel uitmaakt van een Gezinsplan, passen
wij in tegenstelling tot de voorwaarden van de betrokken polissen de vrijstelling niet toe wanneer:
• de herstelkosten, exclusief BTW, meer bedragen dan de vrijstelling;
• de betrokken polis schadevrij bleef in de periode van 12 maanden vóór het schadegeval.
De polis is schadevrij:
• voor Brand Particuliere Risico’s: wanneer er geen schadegevallen zijn;
• voor Grote Omnium Motorvoertuigen: wanneer er geen schadegevallen onder de waarborg Voertuigschade zijn of
wanneer bij dergelijke schadegevallen het louter een glasbreuk betreft of de schade recupereerbaar is.
Bepaalde vrijstellingen blijven steeds van toepassing, zoals deze bepaald onder de waarborg Natuurrampen voor een
hoogrisicogebied, de vrijstelling jonge bestuurder, de door ons opgelegde vrijstellingen omwille van risico-verzwaring
of de vrijstelling overeengekomen na schade.

Klantenfiche: Gezinsplan

Voordeel 2: Elk motorvoertuig uitgerust met CrashStickers
Een ongeval komt altijd ongelegen. En brengt vaak stress met zich mee: zijn er gewonden, wat is de schade, u moet
dringend op een afspraak zijn, … . Bovendien moet u kalm genoeg blijven om – samen met de tegenpartij – de nodige
documenten in te vullen. Daarom laat Baloise Insurance voor haar Gezinsplan-klanten stickers maken waarmee u uw
aanrijdingsformulier in een mum van tijd invult. Ze werden immers voorbedrukt met uw gegevens. Zo kunt u zich op de
hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.

Voordeel 3: De BOB-waarborg: veiligheid troef
U kent ‘BOB’: de nuchtere bestuurder die andere mensen veilig naar huis kan rijden. Maar ook hij kan een ongeval
veroorzaken. Baloise Insurance verzekert de gezinsleden voor voertuigschade veroorzaakt ‘als BOB’ (u of een gezinslid
brengt een derde in zijn voertuig naar huis) of voor voertuigschade veroorzaakt ‘door BOB’ (een derde brengt u of een
gezinslid met uw voertuig naar huis).
Voor de exacte modaliteiten van deze voordelen verwijzen wij naar het Safety Pack, opgenomen in de Algemene
Voorwaarden van het Gezinsplan.

Gratis premiespreiding
U kunt opteren voor maandelijkse premiebetaling. Voor klanten met een Gezinsplan worden hiervoor geen extra kosten
aangerekend.

Welke verzekeringen kunt u bundelen in een Gezinsplan
• Voertuigen
 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen
 Optie Bestuurdersverzekering voor personenwagens
 Optie Rechtsbijstand
 Omnium Select
 Kleine Omnium
 Grote Omnium
• Woning
 Brandverzekering ‘Woning Select’
• Aansprakelijkheid
 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid ‘Gezin Select’
 Optie BA Paard
 Optie Onthaalouder
 Optie Rechtsbijstand
• Ongevallen privéleven en verkeer
 Ongevallenverzekering ‘Veilig Thuis’
 Verkeersongevallenverzekering ‘Veilig op Weg’
 Bestuurder
 Gezin als bestuurder
 Inzittenden
 Gezin in verkeer
• Arbeidsongevallen
 Huispersoneel

Een klant die zijn vertrouwen in ons stelt, krijgt van ons óók alle vertrouwen.
Deze fiche met informatie voor de klanten is geldig vanaf 1 oktober 2012. Voor een exacte omschrijving van de diensten verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden Gezinsplan.
U kunt deze raadplegen op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar.

Uw veiligheid, onze zorg.
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