
Productfiche Golden Label

Is uw verzekeringnemer eigenaar van een prestigieuze woning en waardevolle voorwerpen?   
Een zeer uitgebreide verzekering voor deze waardevolle goederen is dan echt onmisbaar. Een allerisicoverzekering zoals de 
Golden Label biedt onze verzekeringnemer de ideale oplossing. Ze gaat uit van eenvoudige principes. 

Alles is verzekerd behalve wat uitdrukkelijk uitgesloten is

Dekkingen Alle Risico’s
Alle materiële schade aan de verzekerde goederen voortvloeiend uit een van de vermelde 
dekkingen, die te wijten is aan elke plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis en 
die niet onder een uitsluiting valt (met inbegrip van Diefstal, Vandalisme, Natuurrampen en 
Machinebreuk).

Baloise Assistance
Uw klant kan gratis een beroep doen op onze interventieservice in geval van schade.

Mogelijke uitbreidingen
De polis kan uitgebreid worden met:   − Rechtsbijstand

− Safe Home Assistance

Verzekerde goederen Gebouw
Hoofdverblijfplaats met inbegrip van alle bijgebouwen, vijver, zwembad, jacuzzi, lift, 
domotica, …

Inboedel
−  de gebruikelijke inboedel;
−  de bijzondere voorwerpen: antieke meubelen, kunstvoorwerpen, collecties, juwelen, 
     voorwerpen van edelmetaal en in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen.

Bijzondere voorwerpen in aangenomen waarde
Twee manieren om in aangenomen waarde te verzekeren: 
− op basis van gedetailleerde beschrijving opgesteld door de klant en mits akkoord van  

Baloise Insurance indien voorwerp < 30.000 EUR1 en met vermelding waarde per voorwerp;
−  op basis van een schatting minder dan 5 jaar oud opgesteld door een onafhankelijke

expert.

Waar geldt de  
verzekering?

Gebouw
Op de ligging van het risico zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Inboedel en bijzondere voorwerpen
Wereldwijd 

Tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden.

Afschaffing van de 
evenredigheidsregel

Gebouw en inboedel
− De verzekering wordt gesloten in eerste risico.
 Dit betekent dat wij het evenredigheidsbeginsel op de verzekerde bedragen niet toepassen.
− Indien het verzekerd kapitaal Inboedel minstens 1/3 van het verzekerd kapitaal Gebouw 

bedraagt en de polis geïndexeerd is, wordt voor de inboedel een excedentdekking van  
20 % verleend. 

Vrijstelling per schade-
geval

−  Deze bedraagt 123,95 EUR2;
− Natuurrampen volgens Tariferingsbureau: 610 EUR2;
− Voor de bijzondere voorwerpen, verzekerd in aangenomen waarde, is er geen vrijstelling
     van toepassing behalve tegenstrijdige bepaling.
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Acceptatiecriteria − Enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van Baloise Insurance.
− Eigenaar/bewoner van een gebouw dat dient als hoofdverblijfplaats  
    (geen verhuring aan derden toegestaan).
− Gebouw dat dient tot woning en mag eventueel gedeeltelijk gebruikt worden als kantoor
     of voor de uitoefening van een vrij beroep (apotheek uitgezonderd).
− Het gebouw is opgetrokken en gedekt in harde materialen (rieten dak is toegelaten).

Gebouw: Woning met inboedel
Verzekerde kapitalen:
− Gebouw: minimaal 500.000 EUR1

− Inboedel: minstens 25 % van het verzekerde kapitaal Gebouw met een minimum  
 van 125.000 EUR1

Het gebouw en de inboedel moeten beide verzekerd worden.

Inboedel in een appartement 
De inboedel en de verfraaiingswerken van de individuele mede-eigenaar van een  
appartement dienend tot woonst of kantoor kunnen ook verzekerd worden indien het  
verzekerd kapitaal (Inboedel + Verfraaiingswerken) minimaal 125.000 EUR1 bedraagt.

Preventiemaatregelen: steeds maatwerk

Tarief Minimumpremie: 1.000 EUR2 + taksen (15,75 %)

Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de polis.
De gebruikte begrippen moeten worden gelezen zoals zij in de begripsomschrijvingen van de Algemene Voorwaarden zijn omschreven. 

1  Bedragen tegen het ABEX-indexcijfer 690.
2  gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 119,64 (basis 1981)

Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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