
Productfiche Uitgebreide Baloise Truck Assistance

Deze fiche geldt voor vrachtwagens, trekkers en gekoppelde voertuigen (trekker + oplegger of vrachtwagen + aanhangwagen)
met een M.T.M. van > 3,5 t en ≤ 44 t.

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Uitgebreide Baloise Truck Assistance goed.
Hierin staat wanneer wij hulp verlenen en wat wij dan doen, maar ook wanneer wij geen hulp verlenen.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat of onze hulp voor u geldt.

Hoeveel moet u hiervoor 
betalen?

De premie die u moet betalen, hangt af van de leeftijd van het omschreven voertuig.
• Is dit voertuig 0 - 6 jaar oud op de startdatum van de verzekering,  

dan betaalt u per jaar 330,79 EUR, taksen en kosten inbegrepen

• Is dit voertuig 7 - 14 jaar oud op de startdatum van de verzekering, 
dan betaalt u per jaar 423,41 EUR, taksen en kosten inbegrepen

Aan wie verlenen wij 
hulp?

Aan de verzekeringnemer, de eigenaar van het omschreven voertuig, de bestuurder en een 
eventuele tweede bestuurder van het verzekerde voertuig.

Voor welke voertuigen 
bieden wij hulp?

Wij verlenen hulp aan het omschreven voertuig. Wij verlenen ook hulp aan de aanhangwagen 
of de oplegger. Hij moet dan wel gekoppeld zijn aan het omschreven voertuig.

In welke landen verlenen 
wij hulp? Deze verzekering geldt in de landen vermeld op de groene kaart.

Wanneer krijgt u hulp? Wij verlenen hulp wanneer het omschreven voertuig niet meer kan rijden door pech onder-
weg. 
Hebt u hulp nodig? Dan moet u ons daar wel direct om vragen.

Wat moet u doen als u 
onze hulp nodig hebt? 

Bel of mail ons als u hulp nodig hebt. Wij helpen u of zorgen ervoor dat u hulp krijgt. 
Telefoon: +32 3 870 95 80 
E-mail: truckassistance@baloise.be 
De diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar. 

Welke hulp krijgt u ?
Per schadegeval

Maximale tussenkomst
inclusief BTW

Technische bijstand in geval van pech

Pechverhelping ter plaatse maximaal 1.000 EUR

Bijstand na een lekke band  
(maximaal 2 lekke banden per verzekeringsjaar)

maximaal 700 EUR

Is de herstelling ter plaatse niet mogelijk? Dan slepen wij het 
voertuig naar een hersteller

maximaal 3.000 EUR

Terugbetaling van het takelen door F.A.S.T. Ja

Pechverhelping op een werf maximaal 1.500 EUR
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Bijstand aan verzekerde personen

Als de herstelling langer duurt dan 36 uur: verblijf in hotel terwijl 
het voertuig hersteld wordt

maximaal 150 EUR/
nacht - maximaal 7 

nachten

Als de herstelling langer duurt dan 36 uur in België of 4 dagen in 
het buitenland en de bestuurder(s) wil(len) terugkeren naar huis

maximaal 325 EUR 
maximaal 2 personen 

per voertuig

Het omschreven voertuig werd gestolen en de bestuurder(s) 
wil(len) terugkeren naar huis

maximaal 325 EUR 
maximaal 2 personen 

per voertuig

Het sturen van een bestuurder om het herstelde voertuig op te 
halen bij de hersteller

een vliegtuig- of trein-
ticket

Extra diensten

Opsturen van wisselstukken:
als u dat vraagt, kunnen wij de kostprijs van de wisselstukken 
voorschieten

de werkelijke kosten, 
maximaal 600 EUR

Kan het voertuig in het buitenland niet hersteld worden binnen de 
8 werkdagen? Dan brengen wij het voertuig terug naar België.

maximaal 6.000 EUR

Is de herstelling van het voertuig technisch onmogelijk en wilt u 
het wrak legaal achterlaten in het buitenland?

voor de formaliteiten 
en de bewakingskosten: 

maximaal 500 EUR

Als u dat vraagt, kunnen wij geld ter beschikking stellen voor de 
meest noodzakelijke, niet-medische uitgaven na pech of na diefstal 
van het verzekerde voertuig in het buitenland

maximaal 2.500 EUR
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