
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 • Lichamelijke schade gedekt tot 26.710.339,35 EUR (geïndexeerd).
• Stoffelijke schade gedekt tot 7.692.577,73 EUR (geïndexeerd).

Dieren • Schade door rijpaarden in eigendom (max. 2) is verzekerd.
• Schade aan de gehuurde of geleende paarden en hun tuig is verzekerd tot 7.500 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:
• gemotoriseerde voortbewegingstoestel en elektrische fietsen (max. 25 km/h);
• elektrische rolstoel (max. 25 km/h);
• tuinwerktuigen (max. 25 km/h);
Het gebruik van een elektrische fiets waarvan de motor een maximaal vermogen heeft van 
4.000 W of minder, die ondersteuning geeft tot maximaal 45 km/h en waarvan de motor 
niet autonoom werkt is verzekerd. Deze fietsen mogen een startknop en/of wandelfunctie 
hebben.

Fietsbijstand Bijstand bij pech, ongeval, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal van de verzekerde fiets.
Baloise Assistance stuurt  een pechverhelper ter plaatse. Is de fiets niet binnen het 
uur rijklaar? Dan brengt Baloise Assistance de fiets naar een hersteller. Baloise Assistance 
brengt u en uw bagage naar de hersteller, uw woonplaats of uw verblijfplaats.  Of naar de plaats 
waarnaar u op weg was en daarna ook uw terugkeer naar uw woonplaats of verblijfplaats.

Wie verzekeren wij?
• verzekeringnemer en samenwonende partner;
• de kinderen van de verzekeringnemer en samenwonende partner die inwonen;
• de ouders van de verzekeringnemer en samenwonende partner die inwonen.

Welke fietsen verzekeren wij?
• elke fiets met 2 of 3 wielen zonder motor, voor maximaal 2 personen;
• elke fiets met een elektrische hulpmotor die geen ondersteuning meer biedt vanaf 45 km/uur 

of meer en die niet autonoom kan rijden;
• een bakfiets, een aangekoppelde aanhangwagen of aanhangfiets.

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.

Productfiche Gezin Select

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



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  
verzekerde persoonlijk aansprakelijk is, is verzekerd.

• Schade door telegeleide vliegtuigjes is verzekerd.

Drones Het gebruik van drones met een startmassa tot 4 kg is verzekerd onder volgende voorwaarden:
• visuele controle;
• geen gebruik boven dichtbevolkte gebieden;
• geen gebruik boven luchthavens, kerncentrales, de LNG-terminal van Zeebrugge, ...;
• regelgeving privacy moet gevolgd worden;
• enkel gebruik voor hobby, niet professioneel noch winstgevend;
• u volgt de regels om een drone te mogen gebruiken.

Ontleende goederen • Dekking voor schade aan ontleende goederen die de verzekerde voor eigen gebruik van 
derden heeft geleend of gehuurd tot 7.500 EUR. 

Opsporingskosten  
verdwenen kinderen

• Dekking voor de opsporingskosten gemaakt door ouders, kosten en erelonen van  
advocaat 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.

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 106,15 EUR 86,20 EUR

Jaarpremie  
exclusief Rechtsbijstand 82,21 EUR 62,25 EUR

* Gezinnen waar de verzekeringnemer de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft 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 01/03/2021.

Sterke punten Gezin Select2
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Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele verzekeringstussenpersonen.
Het is niet toegelaten om dit document (of een deel ervan) door elektronische middelen of andere middelen te verspreiden onder prospecten of 
niet-professionele klanten.


