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Personenwagens
Uitgebreide Baloise Assistance

aanvulling op BA Motorrijtuigen

Voertuig Personen

Jaarpremie (incl. taksen) Voertuig: 68,50 EUR Voertuig + Personen: 92,70 EUR

Voor wie? Alle personen die meerijden in het verzekerde 
voertuig en in België wonen (uitgezonderd lifters)

− verzekeringnemer en alle bij hem inwonende 
personen (uitgezonderd gehuwde kinderen)

− kinderen (ongehuwd, < 25 jaar, verblijfplaats in 
België) van verzekeringnemer en/of zijn partner

− adoptiekinderen vanaf aankomst in België
− de niet-inwonende minderjarige kleinkinderen 

van verzekeringnemer en/of partner die mee-
reizen en waarvan de ouders niet meereizen

Waar? België Buitenland
(landen opgesomd in de voorwaarden)

Wereldwijd

Wanneer?
bij immobilisatie door:
− ongeval
− autopech
− brand
− diefstal
− vandalisme
− onweer
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− Terugbetaling van medische kosten in het 
buitenland

− Repatriëring van zieken en gewonden
− Bijstand bij overlijden
− Regeling bezoek van familielid in ziekenhuis
− Vergoeding niet-gebruikte skipas
− Vergoeding ziekenwagenvervoer in België
− Reisbijstand: bijstand bij verlies 

vervoerbewijzen, kredietkaarten, bagage 
(opsturen reiskoffer), ...

− Thuisbijstand: vergoeding gezinshulp of 
kinderoppas bij hospitalisatie van een van de 
ouders

− Als uw klant omwille van een natuurramp niet 
kan terugkeren naar België, dan vergoeden wij 
de kosten voor het verlengd verblijf

− Wij zorgen voor psychologische bijstand bij een 
zwaar verkeersongeval, een ernstige brand, ...

− Allerhande informatie over de reisbestemming 
(inentingen, mogelijke uitstappen, ...)

Wat?
− slepen ja ja

− bij diefstal voertuig vervangwagen 
(max. 7 dagen)

Keuze tussen:
− terugkeer inzittenden naar België
− reiskosten (max. 325 EUR) 

+ terugkeer inzittenden vanaf 
land schadegeval

− vervangwagen (max. 7 dagen)

− bij herstelling 
< 3 werkdagen

Keuze tussen:
− hotelkosten (max. 100 EUR per 

kamer en 800 EUR in totaal)
− kosten voortzetten reis + terug-

reis inzittenden + terughalen 
herstelde voertuig 
(max. 325 EUR)

− vervangwagen (duur herstelling)
− bij herstelling 

> 3 werkdagen
Keuze tussen:
− terugkeer inzittenden naar België
− reiskosten (max. 325 EUR) + 

terugkeer inzittenden vanaf land 
schadegeval

− vervangwagen (max. 7 dagen)
EN keuze tussen:
− repatriëring voertuig
− vervoerskosten om wagen op te 

halen na herstelling plus 1 hotel-
overnachting max. 100 EUR

− wrak achterlaten

− Service Plus _ _

− pechverhelping Zonder kilometerfranchise
Deze waarborgen kunnen worden onderschreven voor personenwagens van maximaal 10 jaar oud bij onderschrijving.

Vergelijkingsfi che Baloise Assistance en uitgebreide Baloise Assistance (deel 2)

Vergelijkingsfi che Baloise Assistance en uitgebreide Baloise Assistance2
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* Een van de landen op de groene kaart waar wij standaard dekking verlenen.
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Baloise Assistance2

Heeft uw klant een Omnium Select of Omnium Safe 1?
Is zijn verzekerde personenwagen of lichte vrachtwagen (max. 3,5 t) niet meer mobiel door een gewaarborgd schadegeval in 
België of tot 30 km buiten de Belgische landsgrenzen? 

Dan regelen wij: 
• Gratis sleping van het verzekerd voertuig naar een garage naar keuze.
• Het thuisbrengen van alle passagiers van het verzekerd voertuig.

Voor de verzekerde personenwagen voorzien wij bovendien:
• Een gratis vervangwagen (max. 7 dagen) vanaf datum ongeval.
• Bij diefstal van de wagen: een gratis vervangwagen (max. 20 dagen) vanaf datum aangifte. Als het voertuig binnen 20 dagen 

teruggevonden wordt, mag de klant de vervangwagen gebruiken tot hij opnieuw over zijn voertuig beschikt (max. 30 dagen 
vanaf datum aangifte).

Bijkomende service bij BA Motorrijtuigen, Omnium Select en Omnium Safe 1
Laat uw klant de schade aan zijn personenwagen - opgelopen door een verzekerd schadegeval - herstellen door een 
erkende hersteller van Baloise Insurance? Dan krijgt hij extra service:
•  een gratis vervangwagen gedurende de volledige duur van de reparatie
•  een vlottere administratieve afhandeling van zijn dossier
•  derdebetalerssysteem
•  snelle en professionele herstelling
•  uitgebreide garantie op het werk

Voor meer details verwijzen we u naar onze fi che ‘Service Plus’.

Een lijst van erkende herstellers vindt u op onze portaalsite > klik in het snelmenu op de homepage op

Heeft uw klant een Uitgebreide Baloise Assistance?
Heeft uw klant een waarborg BA Motorrijtuigen met betalende uitbreiding ‘Baloise Assistance Voertuig’ of ‘Baloise Assis-
tance Voertuig en Personen’?  Dan geniet hij een ruimere service:

Voertuig
Uw klant geniet de service zoals bij een verkeersongeval (zie recto), maar ook bij voertuigpech, brand, (poging tot) diefstal, 
vandalisme en onweer. 

Personen   In alle landen van de wereld

Als uw klant ziek of gewond raakt op verplaatsing, dan zorgen wij voor: 
• Terugbetaling van medische kosten in het buitenland (tot 100.000 EUR na aftrek vergoedingen mutualiteit en toepassing van de 

vrijstelling van 50 EUR).
• Bijstand en repatriëring van zieken en gewonden. Ook bijstand voor de andere verzekerden die meereizen.
• Bijstand bij overlijden.
• Regeling en betaling bezoek van familielid in ziekenhuis.
• Vergoeding niet-gebruikte skipas tot 125 EUR.
• Vergoeding ziekenwagenvervoer in België tot 125 EUR.
• Reisbijstand: bijstand bij verlies vervoerbewijzen, kredietkaarten, bagage (opsturen reiskoffer), terbeschikkingstelling geld 

tot 2.500 EUR.
• Thuisbijstand: vergoeding gezinshulp of kinderoppas bij ziekenhuisopname van een van de ouders tot 125 EUR.
• Als uw klant omwille van een natuurramp niet kan terugkeren naar België, dan vergoeden wij de kosten voor zijn verlengd 

verblijf (tot 800 EUR).
• Psychologische bijstand bij een zwaar verkeersongeval, een ernstige brand, een car- of homejacking, …
• Allerhande informatie over de reisbestemming van uw klant (inentingen, mogelijke uitstappen, waar je ter plaatse terecht 

kunt voor verzorging, enz.)

Deze waarborgen kunnen worden onderschreven voor voertuigen van maximaal 10 jaar oud bij onderschrijving.
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