
Sterke punten
• Wereldwijde bescherming voor u, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren.

• Voor nog geen 8 euro per maand is uw gezin verzekerd.

• Lage premie, hoge verzekerde bedragen, ruime waarborgen.

Wie is verzekerd?
• Uzelf en alle gezinsleden die bij u inwonen 

• Uw huispersoneel, gezinshelpers en kinderoppas 

• Minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren of op wie u tijdelijk past

• Ongehuwde kinderen die door u worden onderhouden, ook al wonen ze niet bij u in

• Personen die tijdelijk bij u te gast zijn n.a.v. vakanties, familiefeesten, …

• Uw huisdieren en rijpaarden

Korting voor alleenstaanden en 60-plussers

Wat is verzekerd?

De financiële gevolgen van schade die u en uw gezin toebrengen aan anderen 
tijdens privéactiviteiten. U moet dan het slachtoffer vergoeden voor de schade die 
deze persoon door uw toedoen heeft geleden. De wet bepaalt dat u met heel uw 
vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die 
schadevergoeding.
Bovendien bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die 
van uw kinderen, uw dieren, uw roerende en onroerende goederen.

De waarborgen die Gezin Select biedt zijn veel ruimer dan enkel de wettelijk verplichte 
waarborgen. Gezin Select komt tussen tot 24.000.000 euro voor lichamelijke schade 
aan anderen en tot 4.800.000 euro voor stoffelijke schade. 

Gezin Select
Speel op veilig
Gezin Select, beter gekend als de ‘familiale  
verzekering’, vergoedt de schade die u en uw 
huisgenoten veroorzaken aan anderen. En u weet 
hoe snel een ongeval gebeurd is. Bijvoorbeeld uw 
zoontje die tijdens een partijtje voetbal de ruit van 
de buurman aan diggelen schopt. De scherven zijn 
snel opgeveegd, maar wie betaalt de kosten? 
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Klantenfiche: Gezin Select2

Ook voor u?
• Is de familiale verzekering een verplichte verzekering? 

Neen, maar het is een absolute aanrader voor iedereen. Want ze vergoedt alle schade die u, uw kinderen, huisgenoten en 
huisdieren in hun vrije tijd veroorzaken aan anderen. 

• Ik heb geen kinderen en geen huisdieren, dus heb ik toch geen familiale verzekering nodig?
Zelfs dan is ze onmisbaar. De familiale verzekering mag niet ontbreken in uw pakket met basisverzekeringen zodra u niet 
meer verzekerd bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u niet meer bij hen gedomicilieerd bent). 
Wacht niet tot u kinderen hebt om een familiale verzekering af te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval 
veroorzaken!  Alleenstaanden en 60-plussers genieten bovendien een verlaagd tarief. 

	 •	 Samen met mijn zoon probeer ik een nieuw telegeleid vliegtuigje uit. Plots 
vliegt het door het openstaande raam van de buren binnen waar het aanzienlijk 
wat schade aanricht … 
Mijn dochter gaat babysitten en loopt per ongeluk een staande lamp omver …
De stoffelijke schade die u en uw gezinsleden aan anderen veroorzaken,  
is verzekerd tot 4.800.000 euro. 

• Ik maak een ommetje met de fiets. Onverwachts loopt een kind de straat op … 
 Onze anders zo lieve hond bijt in de enkels van mijn schoonmoeder … 

Lichamelijke schade die u of uw huisdieren toebrengen aan anderen wordt vergoed tot 24.000.000 euro. 

• Mijn paard breekt uit en veroorzaakt een ongeval … 
Twee paarden worden gratis verzekerd door uw familiale verzekering. Zijn ook verzekerd: elektrische rolstoelen en gemoto-
riseerde tuinwerktuigen zoals bijvoorbeeld een zitmaaier.  

• Mijn zoon gaat studeren in het buitenland. Is hij daar verzekerd?
Ja, als uw zoon die nog bij u inwoont omwille van zijn studies in het buitenland (of op kot) verblijft, dan is ook de schade 
die hij daar aan anderen veroorzaakt, verzekerd via uw familiale verzekering.

• Ik leen de camera van een vriend. Per ongeluk raakt deze beschadigd. Wat nu? 
Gezin Select is een van de weinige polissen die ook de schade verzekert die u toebrengt aan iets wat u voor privégebruik 
ontleende. 

Wereldwijd
Gezin Select biedt u niet enkel bescherming in België, maar ook in de rest van de wereld. Als u bijvoorbeeld onopzettelijk 
schade toebrengt aan uw vakantieverblijf, dan is ook dat verzekerd. 

Optie Rechtsbijstand
U kunt uw familiale verzekering uitbreiden. Met een waarborg Rechtsbijstand krijgt u juridische bijstand voor de verdediging 
van uw belangen. Bijvoorbeeld als u of een van uw gezinsleden wordt aangereden op het voetpad en de chauffeur zijn 
verantwoordelijkheid betwist.

Een familiale verzekering is goedkoop. Voor nog geen 8 euro per maand (incl. taksen) kunt u voor uw gezin al een Gezin 
Select inclusief Rechtsbijstand afsluiten. Gezin Select is er, in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, niet enkel 
voor gezinnen. Als alleenstaande of 60-plusser krijgt u een aantrekkelijke korting. Twijfel niet en neem contact op met 
uw bemiddelaar. 

Deze fiche met informatie voor de klanten is geldig vanaf 01/04/2016. Voor een exacte omschrijving van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene 
Voorwaarden Gezin Select. U kunt deze raadplegen op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar. De vermelde bedragen zijn 
tegen index 230,76 (juni 2012).
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Wat is verzekerd?  

 Verzekerden: verzekeringnemer en alle inwonende 
personen; huispersoneel; minderjarige kinderen van 
derden; ongehuwde kinderen die niet inwonen en 
fiscaal ten laste blijven; personen die tijdelijk te gast 
zijn. 

Schade door: 

 huisdieren of 2 rijpaarden; 

 het verzekerde gebouw; 

 verplaatsingen: alle verzekerden zijn verzekerd als 
voetganger, fietser en als gebruiker van om het even 
welk voertuig zonder motor en als passagier van gelijk 
welk voertuig. Het gebruik van een elektrische fiets 
waarbij de ondersteuning enkel werkt tijdens het 
trappen is verzekerd. Het gebruik van een 
voortbewegingstoestel dat een maximale snelheid van 
18 km/uur kan bereiken is verzekerd; 

 het verrichten van vrijwilligerswerk; 

 telegeleide vliegtuigjes en drones tot 5kg; 

 opzet en grove schuld: dekking voor opzet en grove 
schuld van verzekerden jonger dan respectievelijk 16 
en 18 jaar; 

 ontleende goederen: schade aan goederen ontleend 
van derden; 

 fietsbijstand: hulp bij pech, ongeval, vandalisme, 
poging tot diefstal of diefstal van de fiets van de 
verzekeringnemer, zijn inwonende partner, zijn 
inwonende kinderen, zijn inwonende (schoon)ouders.  

 verhaal tegen minderjarigen standaard gedekt tot 
11.000 EUR. 

Keuzewaarborg: 

 Rechtsbijstand: juridische bijstand voor de verdediging 
van uw belangen. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade veroorzaakt door een 
verzekerde ouder dan 16 jaar. 

 Schade door grove schuld door een verzekerde 
ouder dan 18 jaar.  

 De schade veroorzaakt door oorlog en 
arbeidsconflicten. 

 De schade veroorzaakt door terrorisme met 
uitzondering van de waarborg Verplaatsingen en 
vervoermiddelen 

 De schade waarvoor de verzekerde louter 
contractueel aansprakelijk is. 

 De schade waarvoor het risico verplicht moet 
worden verzekerd (bijv. verzekering 
BA Motorrijtuigen). 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade is standaard gedekt tot 
12.500.000 EUR (bedrag onderhevig aan indexatie). 

! Stoffelijke schade is standaard gedekt tot 
2.500.000 EUR (bedrag onderhevig aan indexatie). 

! Schade aan ontleende goederen is standaard 
gedekt tot 1.250 EUR. 

! Rechtsbijstand gedekt tot 75.000 EUR. 

Een franchise van 123,95 EUR (bedrag onderhevig aan 
indexatie) voor de stoffelijke schade is bepaald in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt tijdens 
privéactiviteiten binnen de verzekerde grenzen. Op deze verzekering is het Belgisch recht van toepassing. 

 

Verzekering Gezin Select            

Product Informatiefiche 

Baloise Insurance     Verzekering Gezin Select 

B1282.VAR.10. 
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen in deze polis – met uitzondering van de Fietsbijstand – gelden over de hele wereld voor zover 
de schade is voorgevallen tijdens de geldigheidsduur van de polis. 

 De waarborgen voor Fietsbijstand gelden enkel in België en binnen een straal van 30 km van de Belgische 
grens op het grondgebied van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland en dit vanaf 1 km van de woon- of 
verblijfplaats van de verzekerde. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het sluiten van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 

bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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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 12.500.000 EUR (geïndexeerd).
• Stoffelijke schade gedekt tot 2.500.000 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 7.000 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).
Het gebruik van een elektrische fiets waarbij de ondersteuning alleen werkt tijdens het  
trappen is verzekerd. Dit onafhankelijk van de snelheid of het vermogen van de motor.
Elektrische fietsen waarmee autonoom gereden kan worden, blijven uitgesloten.

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 1 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.

Drones (vervolg) Voor het gebruik van drones met een startmassa van 1 kg tot 5 kg moet ook nog aan de 
bijkomende voorwaarden voldaan zijn:
• de bestuurder van de drone is 16 jaar of ouder;
• de bestuurder heeft een theoretische opleiding gevolgd en aan een RPAS*-examinator 

zijn praktische kennis getoond;
• de verzekerde heeft een attest van bestuurder van een RPA**.
*   RPAS: op afstand bestuurd luchtvaartsysteem
** RPA: een op afstand bestuurd luchtvaartuig

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  
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 95,76 EUR 77,75 EUR

Jaarpremie  
exclusief Rechtsbijstand 74,16 EUR 56,15 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 01/03/2018.

Sterke punten Gezin Select2

B
03

80
.V

A
R.

03
.1

8

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 – Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

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.



  Schadeaangifte
    Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
  

  Deze aangifte moet bij Baloise Insurance aankomen binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het schadegeval.
  

 Schadegegevens Polisreferentie  Dossiernr. V

  Datum schadegeval  om  uur 

  Plaats schadegeval 

  Nr. bemiddelaar  Naam bemiddelaar 

  Briefwisseling aan  bemiddelaar Referentie bemiddelaar 

    klant Referentie klant 
  

 Verzekeringnemer Voor bestaande klanten:  klantnr.  Polisref. 

 (de onderschrijver van Naam en voornaam of firmanaam 

 
de polis)

 Straat  Nr.  Bus 

Postnr.  Gemeente  Land 

Geboortedatum  Geboorteplaats 

Tel./gsm  Fax  Taal:  N  F Geslacht:  M  V

Financiële rekening:   BIC  

IBAN  

Nationaal nr.        BTW-plichtig:    Ja    Neen

Ondernemingsnr.  Aftrekpercentage    %         RPR   ..................................................................

 Aantal werknemers 

 Rechtsvorm:  NV  BVBA  VZW  EVBA  andere:  ...................................................................................................................................

  Bedrijfstak 
  

 Verzekerde Voor bestaande klanten:  klantnr.  Polisref. 

 (de persoon die het schade- Naam en voornaam of firmanaam 

  geval veroorzaakte of er
 Straat  Nr.  Bus 

 
het slachtoffer van was)

 Postnr.  Gemeente  Land 

Geboortedatum  Geboorteplaats 

Tel./gsm  Fax  Taal:  N  F Geslacht:  M  V

Financiële rekening:   BIC  

IBAN  

Nationaal nr.        BTW-plichtig:    Ja    Neen

Ondernemingsnr.  Aftrekpercentage    %         RPR   ..................................................................

Hoedanigheid i.v.m. de verzekering 
  

 Tegenpartij Voor bestaande klanten:  klantnr.  Polisref. 

  Naam en voornaam of firmanaam 

Straat  Nr.  Bus 

Postnr.  Gemeente  Land 

Geboortedatum  Geboorteplaats 

Tel./gsm  Fax  Taal:  N  F Geslacht:  M  V

Financiële rekening:   BIC  

IBAN  

Nationaal nr.        BTW-plichtig:    Ja    Neen

Ondernemingsnr.  Aftrekpercentage    %         RPR   ..................................................................

  Verzekeringsmaatschappij en polisreferentie 

  Voertuig 



 Omstandigheden van Gelieve heel nauwkeurig te beschrijven hoe het schadegeval gebeurd is (de precieze oorzaken ervan en de
 het schadegeval omstandigheden waaronder het zich heeft voorgedaan) en maak eventueel een schets:   

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

 Aanvullende  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 inlichtingen en/of  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
schets

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

 Algemene Naam, voornaam en woonplaats van de persoon die volgens u aansprakelijk is voor het schadegeval:

 inlichtingen  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Waarin bestaat volgens u zijn schuld?  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

  Heeft hij zijn schuld toegegeven?  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Naam, voornaam en woonplaats van de eventuele getuigen (ook in te vullen indien u denkt niet aansprakelijk 
te zijn voor het schadegeval):

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Aard van: – de stoffelijke schade:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    vermoedelijk bedrag van de herstellingskosten: ......................................................................................................................................................................     EUR

   – de lichamelijke schade:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

    naam en woonplaats van de verzorgende arts (voeg het geneeskundig getuigschrift bij):

   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Werd er een vordering tot schadevergoeding tegen u ingesteld?  Ja  Neen

  Werd er een proces-verbaal tegen u ingesteld?  Ja  Neen

  Nr. van het proces-verbaal:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



 Samenloop van Wordt uw aansprakelijkheid ook nog door een andere verzekeraar gedekt

 
verzekeringen

 (bijv. BA Gezin, vereniging, sportclub, BA Gebouw, schoolverzekering, ...)?  Ja  Neen

  Indien ja: – onder welke naam?  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   – naam van die verzekeraar:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

   – referentie van uw polis:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
  

 Bijkomende vragen Omschrijf de precieze activiteit van de verzekerde onderneming:

 over de ba bedrijven  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Zijn er andere (onder)aannemers volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk voor de schade?  Ja  Neen

  – indien ja: geef hun naam en adres:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  – naam en polisreferentie van de verzekeraar:  ............................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  



 Verklaringen • In dit document verstaan wij onder ‘u’ zowel de verzekeringnemer als de verzekerde.

  • Waarschuwing
   Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van uw polis 

mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien 
worden de betrokkenen in dat geval opgenomen in het bestand van Datassur, dat de speciaal op te volgen 
verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.

  Verwerking persoonsgegevens

   Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke 
situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum.
Zij zijn nodig om:

 – het risico te beoordelen;
 – uw polissen en schadegevallen te behandelen.

Wij verwerken die gegevens vooral daarvoor of omdat het moet volgens de wet.

Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw wettelijke rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen.

Meer informatie
Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn, raad-
pleeg zeker ons volledig privacybeleid op onze website (http://www.baloise.be/privacy). 
U kunt ook gewoon een papieren versie vragen.

Contactgegevens
Voor al uw vragen en informatie over privacy kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (DPO):
Baloise Insurance
Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

  Gedaan in ................................................................................................................................................................. , op  .......................................................................................................................................................................................

De verzekeringnemer  De verzekerde
  (handtekening) (handtekening)
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