
Verzekerden − Verzekeringnemer en alle gezinsleden die inwonen.
− Huispersoneel, gezinshelpers en kinderoppas.
− Minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij de verzekeringnemer logeren of op 

wie hij tijdelijk past.
− Ongehuwde kinderen die door de verzekeringnemer worden onderhouden, ook al wonen ze 

niet meer in, blijven verzekerd.
−  Partner van de verzekeringnemer blijft bij scheiding nog 12 maanden verzekerd. 
−  Personen die tijdelijk te gast zijn bij de verzekerde n.a.v. vakanties, familiefeesten, …

Verzekerde bedragen − Lichamelijk schade gedekt tot 12.500.000 EUR (geïndexeerd)
− Stoffelijke schade gedekt tot 2.500.000 EUR (geïndexeerd)

Dieren − Schade door rijpaarden in eigendom (max. 2)
− Schade aan de gehuurde of geleende paarden en hun tuig is verzekerd tot 7.000 EUR.
− Schade door honden die instaan voor de bewaking van gebouwen die dienen voor 

beroepsdoeleinden en die grenzen aan de hoofdverblijfplaats is verzekerd.

Gebouwen − Tuinen en gronden in eigendom, gebruik of huur, zijn verzekerd zonder beperking naar 
grootte.

Verplaatsingen en  
vervoermiddelen

Wij vergoeden de schade aan derden, met inbegrip van het verkeersrisico en in overeen-
stemming met de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, veroorzaakt door het gebruik van:
− elektrische rolstoel (max. 18 km/h)
− tuinwerktuigen (max. 18 km/h)
− gemotoriseerd speelgoed (max. 8 km/h)

Tijdelijke verblijven en 
vakantieverblijven

Brand- en rookschade veroorzaakt in gebouwen, vakantieverblijven, hotels,  logementhuizen, 
tenten of stacaravans die een verzekerde betrekt tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf is 
verzekerd:
− zowel bij gebruik om privédoeleinden,  
− als om beroepsdoeleinden,
− als ter gelegenheid van familiefeesten.

Vrije tijd en sport − Schade waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn als lid of leider van een 
jeugdbeweging, sport- en ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging, is verzekerd.

− Schade veroorzaakt aan derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk waarvoor de verze-
kerde persoonlijk aansprakelijk is, is verzekerd.

− Schade door telegeleide vliegtuigjes is verzekerd.

Ontleende goederen − Dekking voor schade aan ontleende goederen die de verzekerde voor eigen gebruik van 
derden heeft geleend, tot 1.250 EUR. 

Opsporingskosten  
verdwenen kinderen

− Dekking voor de opsporingskosten gemaakt door ouders, kosten en erelonen van advo-
caat voor juridische bijstand en kosten en erelonen van arts voor medisch-psychologische 
begeleiding, tot 12.500 EUR.

Opzet en grove schuld − Er is dekking voor opzet en grove schuld van verzekerden jonger dan respectievelijk 
16 jaar en 18 jaar.

Sterke punten Gezin Select

Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van de polis.



Verhaal tegen  
minderjarigen

− Verzekeraars mogen verhaal tegen minderjarigen uitoefenen tot een maximumbedrag van 
31.000 EUR (KB van 01/11/2006). 
Bij Baloise Insurance is dit bedrag echter beperkt tot een maximum van 11.000 EUR.

Premies
Gezinspremie Premie met korting*

Jaarpremie  
inclusief Rechtsbijstand

86,37 EUR 70,13 EUR

Jaarpremie  
exclusief Rechtsbijstand

66,89 EUR 50,65 EUR

*Gezinnen waar beide partners de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben en alleenstaanden 
zonder kinderen genieten een korting. 

Mogelijke uitbreidingen 
mits bijpremie

Uitbreiding ‘Dieren’
− Schade door rijpaarden (vanaf 3)
− Gebruik van een gespan

Vermelde premies inclusief taksen van toepassing op 01/04/2014
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.


