
Gezinsplan

Wat is het Gezinsplan? • Een bundeling van de Baloise Insurance-polissen, die de bescherming van een particuliere 
klant, van zijn gezinsleden en van zijn patrimonium tot doel hebben.

• Gratis mogelijkheid tot maandelijkse spreiding van de premies via domiciliëring (Budget-
plan).

Wie zijn de 
gezinsleden?

• De titularis van het Gezinsplan en alle natuurlijke personen die op hetzelfde adres zijn 
ingeschreven.

Wie is titularis van het 
Gezinsplan?

• De natuurlijke persoon die het Gezinsplan onderschrijft.

• De titularis is bovendien:

 –  de beheerder van het Gezinsplan;

 –  de onderschrijver van het (eventuele) Budgetplan.

Welke polissen kunnen 
in het Gezinsplan?

Alle polissen uit volgende productgroepen:

• BA Motorvoertuigen (tweewielers en aanverwanten – personenwagens – 

 oldtimers – minibussen – kampeerwagens – lichte vrachtwagens vervoer eigen rekening);

• Omnium Motorvoertuigen (zelfde categorieën als BA Motorvoertuigen);

• Brand Particuliere Risico’s;

• BA Gezin;

• Ongevallen in het privéleven en in het verkeer (zoals Veilig op Weg);

• Huispersoneel.

Welke polissen
kunnen NIET
in het Gezinsplan?

• Geschorste polissen.

• Vernietigde polissen.

• Polissen met schorsing van dekking.

• Kortetermijnpolissen.

• Polissen op premieafrekening.

• Polissen via andere bemiddelaar.

Beheer van het
Gezinsplan?

• Eén bemiddelaar.

• Opmaak enkel via MyBaloise.

• Alle polissen, al dan niet verwerkt via MyBaloise.

• Enkel de Bijzondere Voorwaarden van nieuwe of gewijzigde polissen worden afgedrukt.

Toevoegen en verwij-
deren van polissen in 
het Gezinsplan?

• Op elk moment kunnen er polissen worden opgenomen in of verwijderd worden uit het 
Gezinsplan.

• Een polis kan niet worden opgenomen en behoort niet langer tot het Gezinsplan wanneer:

–  een polis geschorst of beëindigd wordt of polissen worden toevertrouwd aan een  
 andere bemiddelaar;

–  de verzekeringnemer geen gezinslid meer is;

–  de verzekeringnemer van de polis overlijdt, tenzij de polis wordt overgenomen door  
 een ander gezinslid.

Voor een exacte omschrijving verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden.



Premiebetaling? Keuze uit:

• individuele premiebetaling per polis;

• alle polissen van alle gezinsleden opnemen in een Budgetplan;

• alle polissen van bepaalde gezinsleden opnemen in een Budgetplan.

Budgetplan? Gratis

• Maandelijkse premiebetaling.

• Nieuw of bestaand Budgetplan.

• Vrije keuze welke gezinsleden worden opgenomen.

• Titularis Budgetplan = titularis Gezinsplan.

• Individuele polis behoudt zijn vervaldag.

Aanvang Gezinsplan? • Gezinsplan met bestaande polissen: datum opmaak.

• Gezinsplan met nieuwe polissen: aanvangsdatum eerste polis.

Einde Gezinsplan? • Op vraag klant.

• Automatisch bij:

–  beëindiging laatste opgenomen polis(sen);

–  overdracht naar bemiddelaar die Gezinsplan technisch niet kan beheren (geen MyBaloise);

–  bij overlijden titularis, tenzij aanstelling nieuwe titularis.

Voordelen voor uw klant: het Safety Pack  

Safety Pack Op het moment dat er zich een feit voordoet waardoor een voordeel uit het Safety Pack kan worden 
toegekend, moet het Gezinsplan voldoen aan de voorwaarden van het Safety Pack:

• Het Gezinsplan bevat 3 of meer polissen waarvan minstens:

–  één polis BA Motorvoertuigen;

–  één polis Brand Particuliere Risico’s;

–  en een polis uit de volgende productgroepen: BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer,     
  Huispersoneel.

• Zowel polissen die al in voege zijn als deze die pas later in voege treden worden hiervoor in 
 aanmerking genomen.

• Polissen in het Gezinsplan met geschorste waarborgen wegens niet-betaling van de premie  
 komen niet in aanmerking.

Safety Pack
Voordeel 1

Afschaffing vrijstelling

Voor elke polis Grote Omnium Motorvoertuigen en Brand Particuliere Risico’s die deel uitmaken 
van een Gezinsplan, passen wij in tegenstelling tot de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden 
van de betrokken polissen de vrijstelling niet toe wanneer op het ogenblik van het schadegeval:

• de herstelkosten, exclusief BTW, meer bedragen dan de vrijstelling;

• in de periode van 12 maanden vóór het schadegeval de betrokken polis schadevrij bleef.

De polis is schadevrij:

• voor Brand Particuliere Risico’s: wanneer er geen schadegevallen zijn;

• voor Grote Omnium Motorvoertuigen: wanneer er geen schadegevallen onder de waarborg 
‘Voertuigschade’ zijn of wanneer bij dergelijke schadegevallen het louter een ‘Glasbreuk’ 
betreft of wanneer de schade recupereerbaar is.

Volgende vrijstellingen blijven steeds van toepassing:

• voor Brand Particuliere Risico’s: de vrijstelling bepaald onder de waarborg Natuurrampen voor 
risico’s die in een risicozone gelegen zijn en die voldoen aan de tariefvoorwaarden van het 
Tariferingsbureau;

• voor Grote Omnium Motorvoertuigen: de vrijstelling jonge bestuurder;

• voor alle productgroepen: de door ons opgelegde vrijstellingen omwille van risicoverzwaring of 

de contractuele vrijstelling overeengekomen na schade.

NIEUW!
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Safety Pack
Voordeel 2

CrashStickers
Baloise Insurance bezorgt uw klanten stickers waarmee ze hun aanrijdingsformulier in een mum 
van tijd kunnen invullen. Ze zijn voorbedrukt met de klant- en voertuiggegevens. Zo kan de ver-
zekerde zich op de hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig 
mogelijk beschrijven. De CrashStickers worden rechtstreeks naar uw klanten verzonden. Ook na 
schade of bijakte worden automatisch nieuwe stickers aan uw klanten bezorgd.

Safety Pack
Voordeel 3

BOB-waarborg

• Schade ‘als BOB’

We vergoeden de voertuigschade aan een personenwagen of lichte vrachtwagen toebehorend 
aan een derde indien een gezinslid hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

• Schade ‘door BOB’

We vergoeden de voertuigschade aan de personenwagen of lichte vrachtwagen, geldig ver-
zekerd in een polis BA Motorvoertuigen die deel uitmaakt van het Gezinsplan, wanneer het 
voertuig wordt bestuurd door een derde die hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Voor de toekenning van de BOB-waarborg gelden bovendien de volgende voorwaarden:

• er is geen enkele zaakverzekeringsovereenkomst afgesloten voor het beschadigde voertuig;

• de voertuigschade bedraagt minstens 750 euro exclusief BTW;

• ‘BOB’, de nuchtere bestuurder, heeft een geldig rijbewijs;

• er is ter plaatse een proces-verbaal opgesteld door de politiediensten;

• het is een onopzettelijk verkeersongeval gebeurd in België, Groothertogdom Luxemburg en tot 
maximaal 30 km buiten onze landsgrenzen;

• men is kosteloos ‘BOB’ en dit wordt beschouwd als een vriendendienst op verzoek van de 
eigenaar (of de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder); 

• men is ‘BOB’ wanneer de eigenaar (of de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde 
bestuurder) het voertuig niet langer zelf kan besturen (gelet op de plaatselijke wettelijke normen 
inzake alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot 
gevolg hebben).

Aanvang en duur van 
het Safety Pack?

• Het Safety Pack gaat in van zodra het Gezinsplan voldoet aan alle voorwaarden van het Safety 

Pack en eindigt automatisch op 1 juli om 00:00 uur van elk kalenderjaar. 

• Het Safety Pack is geldig voor 1 jaar en kan elk jaar hernieuwd worden.

• Het feit dat aanleiding geeft tot toekenning van een voordeel uit het Safety Pack, moet zich 

voordoen tijdens de geldigheidsduur van het Safety Pack.
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
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Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.


