Productfiche Veilig Thuis
Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van de polis.
Wat?
In welke situatie gelden
de waarborgen?

Een polis privéongevallen voor het hele gezin.
Ook voor alleenstaanden mits een premiekorting.
Bij alle activiteiten die niets te maken hebben met het uitoefenen van het beroep. En of die nu
thuis of met vakantie gebeuren: de waarborg geldt wereldwijd.
Enkele voorbeelden van wie en wat verzekerd zijn:
• ongevallen tijdens huishoudelijk werk, zoals de grote schoonmaak en doe-het-zelfklussen;
• een ongelukje van de kinderen tijdens schoolactiviteiten, de les, de speeltijd, de
schoolreis;
• een ongeval tijdens het sporten;
• ongevallen in het verkeer als passagier, voetganger, fietser en bromfietser of als bestuurder
van een wagen.

Wat is een gezin?

De inwonende personen, ook als zij tijdelijk elders verblijven.

Basiswaarborgen

Ongeacht de aansprakelijkheid voorzien wij een kapitaal bij overlijden en/of bij blijvende
invaliditeit en een bedrag voor medische kosten.
De klant heeft steeds de keuze uit 3 mogelijkheden (zie verder bij tarief).

Facultatieve waarborgen

• Het risico moto.
• Een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid. Er is steeds een wachttijd van 30 dagen, behalve in geval van hospitalisatie.

Tarief (alle kapitalen en jaarpremies in EUR)
Waarborg

Kapitaal

Premie Gezin

Premie
Alleenstaanden

Bijpremie Moto

104,10

67,67

12,43

133,84

87,00

18,63

153,67

99,89

18,61

209,43

136,14

27,27

213,17

138,56

26,06

288,78

187,71

39,69

Formule 1
Overlijden

7.436,81

Blijvende Invaliditeit

14.873,61

100 % B.I.

44.620,83

Medische Kosten
Incl. Dagvergoeding (optioneel)

2.478,94
7,44

Formule 2
Overlijden

12.394,68

Blijvende Invaliditeit

24.789,35

100 % B.I.

74.368,05

Medische Kosten
Incl. Dagvergoeding (optioneel)

3.718,40
12,39

Formule 3
Overlijden

18.592,01

Blijvende Invaliditeit

37.184,03

100 % B.I.
Medische Kosten
Incl. Dagvergoeding (optioneel)

111.552,09
4.957,87
18,59

Productfiche Veilig Thuis

Extra’s

• Indien verzekeringnemer en echtgen(o)ot(e) in hetzelfde ongeval overlijden, ontvangen de
kinderen tweemaal de verzekerde som!

• Bovenop de verzekerde som bij overlijden is er een dekking van begrafeniskosten voorzien
(max. 3.098,67 EUR).

• Kledijschade opgelopen tijdens een verzekerd verkeersongeval is gedekt tot maximaal
619,76 EUR.

• Indien meerdere personen van hetzelfde gezin betrokken zijn bij een verkeersongeval verdubbelen wij voor elk van hen het voorziene bedrag voor medische kosten.

Vermelde premies van toepassing op 01/10/2012

Uw veiligheid, onze zorg.
www.baloise.be
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
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 – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

0344.MAR.09.12

2

