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Als aanvulling op de brandpolissen Woning Select, Woning Safe of Golden Label, biedt onze keuzeverzekering Safe Home 
Assistance bijstand bij een plotse en onvoorspelbare gebeurtenis die een risico inhoudt voor de verzekerde woning of die de 
verzekerde woning gevaarlijk of onvoldoende veilig maakt. 

Dekkingen
Safe Home Assistance Woning
In dringende gevallen stuurt  Safe Home Assistance een hersteller om de eerste dringende en voorlopige herstellingen uit te 
voeren die betrekking hebben op:
• loodgieterij
• elektrische installatie na de meter
• centrale verwarming/centrale boiler
• leidingen naar ondergrondse tanks
• buitenramen en -deuren
• dak- en dakgoten
• water- en brandschade
• wespen- en bijennesten
De kosten van deze voorlopige herstelling worden ten laste genomen tot 300 EUR. Hierbij inbegrepen zijn alle taksen, de 
kosten van verplaatsing alsook de kosten voor onderdelen tot 50 EUR.

Safe Home Assistance Bewoner
In het kader van de dekking Safe Home Assistance Bewoner staat Safe Home Assistance o.a. in:
• bij ernstige schade aan de woning door brand, water, explosie, implosie of diefstal met inbraak voor:
	 −	 de	opvang	en	het	vervoer	van	kinderen	of	van	de	zieken	waarvoor	u	zorgt	tot	een	bedrag	van	125	EUR
	 −	 de	bewaking	van	uw	woning	gedurende	48	uur	door	een	gespecialiseerde	firma	tot	een	bedrag	van	250	EUR
	 −	 een	vervangwagen	voor	maximaal	5	opeenvolgende	dagen	en	de	kosten	tot	250	EUR
• voor de tussenkomst van een slotenmaker wanneer de verzekeringnemer is opgesloten in zijn huis of het huis niet binnen 

kan als gevolg van verlies of diefstal van de sleutels of wanneer de sleutels in het huis liggen tot 300 EUR waarvan maximaal 
125 EUR voor nieuwe onderdelen

• voor logies in een hotel tot maximaal 2 overnachtingen en maximaal 200 EUR per nacht wanneer uw woning onbewoonbaar 
is wegens een elektrisch defect of een defect in de water- of verwarmingsinstallatie

• ...

Zoeken van vakmensen voor klusjes en diensten
Indien de verzekeringnemer voor kleine werkzaamheden geen gekwalificeerde dienstverlener kan vinden dan zorgt Safe 
Home Assistance voor een contact met een vakman. Deze vakman bezorgt een bestek en voert na akkoord van de verzekerde 
de werken uit. De kosten van de tussenkomst zijn ten laste van de verzekeringnemer.

Informatie en advies
• Safe Home Assistance verleent telefonisch advies van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur.
• Safe Home Assistance brengt de klant in contact met experts die adviezen kunnen geven m.b.t. de woning en de tuin.
• Safe Home Assistance bezorgt juridische basisinformatie en advies met betrekking tot incidenten in de woning of het verhuizen 

en betrekken van een nieuwe woning. Standaardbrieven en formulieren die hiermee verband houden staan ter beschikking.

Modaliteiten
De keuzeverzekering Safe Home Assistance kan enkel onderschreven worden voor woningen al dan niet in combinatie met een kantoor of 
vrij beroep (apotheek uitgezonderd) of appartementen dienende tot woonst. 

Tarief (inclusief taksen)
85,00 EUR

Voor de exacte modaliteiten van de dekkingen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van deze keuzeverzekering.


