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Wat is verzekerd?  

 Wie verzekeren wij?  
De verzekeringnemer en alle personen die officieel bij 
hem inwonen, de kinderen die officieel bij de ex-
partner wonen, de kinderen van de nieuwe partner die 
officieel bij de ex-partner van de nieuwe partner 
wonen, de kinderoppas wanneer die past op de 
kinderen van het gezin. 

Aan het stuur: 

 schade als de verzekerde een auto bestuurt en een 
ongeval heeft; 

 schade door carjacking; 
 schade wanneer de verzekerde bij een ongeval dicht 

bij het vervoermiddel is (bijv. bij het in- of uitstappen; 
het in- of uitladen van bagage; het onderweg 
herstellen van het vervoermiddel); 

 schade als  de verzekerde iets of iemand probeert te 
redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval. 

In het verkeer: 

 schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft 
als hij rijdt in een voertuig; vaart met een vaartuig; zich 
verplaatst met een (elektrische) fiets, een bromfiets, 
een toestel met elektrische motor, een kar die door 
dier(en) wordt getrokken; zich verplaatst met het 
openbaar vervoer, als voetganger; 

 schade als  de verzekerde iets of iemand probeert te 
redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval; 

 schade als de verzekerde op vakantie een motorfiets 
huurt en een verkeersongeval heeft. 

In vrije tijd: 

 schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft 
zoals staat bij 'In het verkeer' en als hij een ongeval 
heeft in zijn vrije tijd. 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade. 

 Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder 
geldig rij- of vaarbewijs. 

 Schade door deel te nemen aan snelheidsritten of 
dergelijke of door op een circuit te rijden. 

 Schade wanneer  de verzekerde rijdt met een 
motorfiets, tenzij dit is opgenomen in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

 Schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten 
(bijv. alpinisme, speleologie, zweefvliegen, …). 

 Schade als de bestuurder alcohol, medicijnen of 
drugs heeft gebruikt. 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

Wij betalen een afgesproken bedrag. 

! Als de verzekerde  tijdelijk economisch ongeschikt is, 
betalen wij nooit langer dan 365 dagen. 

! Als er meerdere verzekerden slachtoffer zijn van 
hetzelfde ongeval en persoonlijk ongeschikt raken, 
betalen wij nooit meer dan 8 keer het verzekerde 
bedrag. 

! Schade aan de kledij door een verzekerd ongeval is 
verzekerd tot 620 EUR. 

De verzekerde bedragen worden op de hoofdvervaldag 
aangepast aan de index van de consumptieprijzen. 
 
 
Wij betalen voor de werkelijke schade. 

! Per verzekerd ongeval betalen wij maximaal 
500.000 EUR per verzekerde. 

! Per verzekerd ongeval betalen wij in totaal maximaal 
1.000.000 EUR. 

 

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?  

Veilig Gevoel is een persoonsverzekering die de lichamelijke schade na een verzekerd ongeval verzekert. 

Verzekering Veilig Gevoel            

Product Informatiefiche 

Baloise Insurance     Verzekering Veilig Gevoel 
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Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen in deze polis gelden over de hele wereld voor zover de schade is voorgevallen tijdens de 
geldigheidsduur van de polis 

 

 

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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