
Personenwagens

Baloise Assistance

BA Personenwagens Omnium

Kleine Omnium Grote Omnium

Jaarpremie (incl. taksen) Gratis Gratis Gratis

Voor wie? Bestuurder en inzittenden Bestuurder en  
inzittenden

Bestuurder en  
inzittenden

Waar? België NIEUW! Buitenland 
(landen opgesomd 
in de voorwaarden)

België of tot 30 km  
buiten de landsgrenzen

 (incl. GHL)

België of tot 30 km  
buiten de landsgrenzen

 (incl. GHL)
Wanneer?
bij immobilisatie door:
−	 ongeval
−	 autopech
−	 brand
−	 diefstal
−	 vandalisme
−	 onweer
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Wat?
−	 slepen ja ja ja ja

−	 bij	diefstal	voertuig _ _ Terugkeer inzittenden 
+ vervangwagen (20 dagen) 
Wordt het voertuig binnen 20 dagen teruggevonden, 
dan kan de vervangwagen worden gebruikt tot het 
voertuig ter beschikking is (max. 30 dagen).

−	 bij	herstelling	
< 3 werkdagen

Terugkeer
inzittenden

Tijdens herstelling ter plaatse: 
personenwagen als vervang-
wagen en een vergoeding voor 
bijkomende	hotelkosten	en	
verplaatsingen (alles samen 
voor max. 500 EUR)

Terugkeer inzittenden 
+ vervangwagen duurtijd herstelling 
(max. 7 dagen)

−	 bij	herstelling	
> 3 werkdagen

Keuze tussen:
−	 terugkeer inzittenden naar 

België
−	 reiskosten (max. 325 EUR)
EN keuze tussen:
−	 repatriëring voertuig
−	 herstelling	ter	plaatse:	

vervangwagen en een ver-
goeding voor bijkomende 
hotelkosten	en	verplaatsingen 
(alles samen voor max. 
500 EUR)

−	 Service	Plus Bij	herstelling	door	een	van	onze	erkende	herstellers:	gratis	vervangwagen	gedurende	de	volledige	duur	
van	de	herstelling + Als wij tussenkomen in de herstellingskosten regelen wij de betaling rechtstreeks met 
de hersteller (na aftrek van een eventuele vrijstelling) + Snelle en kwalitatieve herstelling uitgevoerd door 
een professionele hersteller + Uitgebreide garantie op de herstelling

−	 pechverhelping _ _ _ _

Vergelijkingsfiche	Baloise	Assistance	en	uitgebreide	Baloise	Assistance	(deel 1)

Voor de exacte modaliteiten van Baloise Assistance verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden van de betrokken 
waarborgen. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/03/2019 voor nieuwe zaken opgemaakt in MyBaloise.
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Personenwagens
Uitgebreide Baloise Assistance

aanvulling op BA Motorrijtuigen

Voertuig Personen

Jaarpremie (incl. taksen) Voertuig: 73,70 EUR Voertuig + Personen: 99,19 EUR

Voor wie? Alle personen die meerijden in het verzekerde  
voertuig en in België wonen (uitgezonderd lifters)

−	 verzekeringnemer	en	alle	bij	hem	inwonende	
personen (uitgezonderd gehuwde kinderen)

−	 kinderen	(ongehuwd,	< 25 jaar, verblijfplaats in 
België) van verzekeringnemer en/of zijn partner

−	 adoptiekinderen	vanaf	aankomst	in	België
−	 de	niet-inwonende	minderjarige	kleinkinderen	

van verzekeringnemer en/of partner die mee-
reizen en waarvan de ouders niet meereizen

Waar? België Buitenland
(landen opgesomd in de voorwaarden)

Wereldwijd

Wanneer?
bij immobilisatie door:
−	 ongeval
−	 autopech
−	 brand
−	 diefstal
−	 vandalisme
−	 onweer
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−	 Terugbetaling	van	medische	kosten	in	het	 
buitenland

−	 Repatriëring	van	zieken	en	gewonden
−	 Bijstand	bij	overlijden
−	 Regeling	bezoek	van	familielid	in	ziekenhuis
−	 Vergoeding	niet-gebruikte	skipas
−	 Vergoeding	ziekenwagenvervoer	in	België
−	 Reisbijstand:	bijstand	bij	verlies	 

vervoerbewijzen, kredietkaarten, bagage  
(opsturen reiskoffer), ...

−	 Thuisbijstand:	vergoeding	gezinshulp	of	 
kinderoppas bij hospitalisatie van een van de 
ouders

−	 Als	uw	klant	omwille	van	een	natuurramp	niet	
kan terugkeren naar België, dan vergoeden wij 
de kosten voor het verlengd verblijf

−	 Wij	zorgen	voor	psychologische	bijstand	bij	een	
zwaar verkeersongeval, een ernstige brand, ...

−	 Allerhande	informatie	over	de	reisbestemming	
(inentingen, mogelijke uitstappen, ...)

Wat?
−	 slepen ja ja

−	 bij	diefstal	voertuig vervangwagen 
(max. 7 dagen)

Keuze tussen:
−	 terugkeer inzittenden naar België
−	 reiskosten (max. 325 EUR)  

+ terugkeer inzittenden vanaf 
land schadegeval

−	 vervangwagen (max. 7 dagen)

−	 bij	herstelling	
< 3 werkdagen

Keuze tussen:
−	 hotelkosten (max. 125 EUR per 

kamer en 1.000 EUR in totaal)
−	 kosten voortzetten reis + terug-

reis inzittenden + terughalen 
herstelde voertuig  
(max. 325 EUR)

−	 vervangwagen (duur herstelling)

−	 bij	herstelling	
> 3 werkdagen

Keuze tussen:
−	 terugkeer inzittenden naar België
−	 reiskosten (max. 325 EUR) + 

terugkeer inzittenden vanaf land 
schadegeval

−	 vervangwagen (max. 7 dagen)
EN keuze tussen:
−	 repatriëring	voertuig	met	 

vervangwagen
−	 vervoerskosten	om	wagen	op	te	

halen na herstelling plus 1 hotel- 
overnachting max. 125 EUR

−	 wrak	achterlaten

−	 Service	Plus _ _

−	 pechverhelping Zonder	kilometerfranchise
Deze waarborgen kunnen worden onderschreven voor personenwagens van maximaal 10 jaar oud bij onderschrijving.

Vermelde premies van toepassing op 01/03/2019

Vergelijkingsfiche	Baloise	Assistance	en	uitgebreide	Baloise	Assistance	(deel 2)

Vergelijkingsfiche	Baloise	Assistance	en	uitgebreide	Baloise	Assistance2
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