Bescherm jezelf en je
inboedel tegen ongelukjes

Kies voor een bescherming op
maat!
Nu je je eigen woning hebt, is het ook belangrijk om de
inhoud hiervan enerzijds te beschermen tegen bepaalde
risico’s zoals bv. een brand of een waterlek en anderzijds
tegen diefstal ervan!
Bovendien is het ook aangeraden om jezelf en je gezin te
beschermen tegen ongelukjes die je in je privéleven kunt
veroorzaken aan anderen. Hiervoor hebben wij bij Ethias
drie onmisbare verzekeringen.

Standaard in het Ethias-pakket
De Inboedel
Deze dekt de schade aan de inhoud (meubels,
persoonlijke zaken) door brand, waterschade, storm,
enz. Let op voor jouw tuinmeubelen want deze zijn
niet verzekerd bij storm of onweer.
Ter info: de huurdersaansprakelijkheid is al verzekerd via
de polis van je huisvestingsmaatschappij, dus hierover
moet je je geen zorgen meer maken.

	De Familiale verzekering
Deze verzekering «Burgerlijke aansprakelijkheid
(BA)» dekt materiële en lichamelijke schade die jij,
een gezinslid of je huisdier in het kader van je
privéleven veroorzaakt bij anderen. Stel bv. dat je
kind tijdens het spelen bij de buren een vaas van hen
omver trapt, dan is dit verzekerd. Eigen schade van
de verzekerde personen is echter niet gedekt.
	Rechtsbijstand
Dankzij deze verzekering wordt de verdediging van
jouw belangen gegarandeerd. Stel bijvoorbeeld, je
lijdt schade. Maar de persoon die de schade
veroorzaakte, weigert je te betalen. Rechtsbijstand
komt dan tussen om dit soort geschillen op te lossen.
Opgelet: schade die je oploopt in het kader van een
contractuele relatie is niet gedekt

Optioneel
Diefstal en vandalisme
Met deze optie verzeker je je inboedel tegen verlies of
schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.
Wordt er bv. ingebroken, dan krijg je het bedrag van de
gestolen goederen, alsook andere eventuele schade
veroorzaakt tijdens een inbraak terug (met uitzondering
bv. van diefstal en schade aan voertuigen).

Goed om te weten
Hou ook rekening met een vrijstelling.
Bij schade aan je inboedel van meer dan
€ 264,93* betaal je geen franchise.
Ethias is de enige verzekeraar die dit
voordeel automatisch aanbiedt.
In het kader van je familiale verzekering
geldt er een vrijstelling van € 264,93* die
je moet betalen bij materiële schade.
Bij lichamelijk schade valt de vrijstelling
weg.
* Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
volgens de index van 12/2020.

Hoeveel kost dat?
Er is een verschil of je alleenstaande bent of een gezin hebt:

•

als alleenstaande betaal je € 129,59** per jaar voor
inboedel, familiale en rechtsbijstand;

•

als gezin betaal je € 142,97** per jaar voor inboedel,
familiale en rechtsbijstand.

** Premie op basis van ABEX-index 858.

Als je voor de brandpolis kiest om alleen de inboedel te
verzekeren, dan ben je verzekerd tot € 56.000.
Als je ook de optie Diefstal en vandalisme wil verzekeren
dan kan je zelf kiezen voor hoeveel de inboedel verzekerd
is: tot € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000.
De premie is altijd afhankelijk van het bedrag dat je kiest.
Die details vind je op de website van jouw
huisvestingsmaatschappij.

Behoud je glimlach met de
verzekeringen van Ethias
Vraag vrijblijvend een offerte
• Surf naar www.woonhaven.be/verzekeringethias
• Bel Ethias op 011 28 28 98
• Bezoek een Ethias-kantoor, zoals bv. op de
Mechelsesteenweg 271
(adressen en openingsuren op ethias.be/kantoren)

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden en de
infofiche voor je een Ethias Woningverzekering of een
Ethias Familiale verzekering afsluit. Je vindt ze gratis op
www.ethias.be en in onze kantoren.
De Brandverzekering en verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Privéleven zijn jaarcontracten onderworpen aan het Belgisch Recht die elk jaar stilzwijgend
worden verlengd, tenzij ze ten minste 3 maanden voor de
vervaldag worden opgezegd.

Niet tevreden? Dan kan je:
een brief sturen naar Ethias,
Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
een e-mail sturen naar
klachtenbeheer@ethias.be
indien je geen voldoening krijgt, je klacht
voorleggen aan de Ombudsman van de
Verzekeringen (www.ombudsman.as),
de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een
verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het
nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik
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