Safe Home Fire & Water
Hulp bij dringende problemen
•

•

•

Centrale verwarming:
• Terug inwerkingstelling verwarming
• Stabilisering lekken in de leiding
• Dringende herstellingen tot € 400
Centrale boiler
• Terug inwerkingstelling verwarming
• Stabilisering lekken in de leiding
• Dringende herstellingen tot € 400
Klusjes en diensten
• Contact met een gekwalificeerde
dienstverlener

•

•
•
•
•

Slimme detectoren

Dringende herstellingen tot € 400
• Loodgieterij
• Elektrische installatie na de meter
• Leidingen naar ondergrondse tanks
• Buitenramen en -deuren
• Dak en dakgoten
• Water- en brandschade
• Wespen- en bijennesten
• Mogelijk vallen van boom, antenne of
schoorsteen
Hulp aan gezelschapsdier
Vervroegde terugkeer woning na schade
Voorlopig onderkomen
24/7 noodinterventie in geval van rook- of watersensoralarm

•
•
•

2 rookdetectoren, 1 lekdetector,
1 hub
Gratis geïnstalleerd, geconnecteerd
en gelinkt met de app
Veiligheidsstudie en advies over
preventie

Korting en voordeel*
•

•

•

Geen eigen risico wanneer
detectoren melding maken van rookof water en indien schade > € 250
Persoonlijke ongevallendekking van
medische kosten en
begrafeniskosten als gevolg van
brand- of waterschade
10 % korting op hoofdpolis door
optionele waarborg

€ 95 (per jaar)

Safe Home Complete
Compleet alarmsysteem
Extra optie(s)

•

•

…

•

Professioneel geïnstalleerd alarmsysteem voor
brand- en inbraakdetectie alsook persoonlijk SOSalarm
24/24u 7/7d opvolging door de meldkamer en
interventie van een bewakingsagent inbegrepen
Korting op installatie bij activatie van de optie Safe
Home Fire & Water

Verzekering
•
•
•
•
•

5 % korting op diefstalverzekering bovenop de
bestaande kortingen
Geen eigen risico in geval van schade > € 250
Gelijkstelling met INCERT-goedkeuring
Eenmalige betaling ongeacht activatie alarm
Uitgebreide persoonlijke ongevallendekking

* Wil je een volledig en gedetailleerd overzicht van de kortingen en voordelen? Lees dan de productfiche over Safe Home.

Safe Home Fire & Water
Slimme rook- en waterdetectoren, geïnstalleerd en geconnecteerd
•
•
•
•
•

Pakket van hoogwaardige sensoren t.w.v +/- € 300
Geïnstalleerd en geconnecteerd bij uw klant en voor hem gelinkt aan de app
Uw klant ontvangt meldingen via de app wanneer de sensoren iets opmerken
Lange levensduur van de batterij van de sensoren, tot wel 10 jaar
Lege batterij? Uw klant krijgt een melding en een batterij toegestuurd

Interessante kortingen en voordelen
• Uw klant betaalt € 95 voor Safe Home en krijgt 10 % korting op de polis Woning Select
• Heeft uw klant schade? En maakten de sensoren melding van deze schade? Dan krijgt hij een Engels eigen risico
• Extra dekking medische kosten en begrafeniskosten na schade door brand of water

Onmiddellijk hulp bij dringende problemen
•
•
•
•
•

Compleet servicepakket
Vult Baloise Assistance in de polis Woning Select aan
Dringende problemen? 'HNODQWEHOWFHQWUDDOQXPPHU
Safe Home zoekt een gekwalificeerd vakman uit het herstellersnetwerk van Europ Assistance
Safe Home betaalt voor dringende diensten en herstellingen tot € 400 terug

Veiligheidsstudie en advies over preventie
• Een expert licht de woning van uw klant helemaal door
• Uw klant krijgt een volledige veiligheidsdiagnose
• De veiligheidsdiagnose houdt rekening met verschillende parameters
Dit document is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij Baloise Belgium nv en/of om onze makelaars te informeren over bepaalde technische kenmerken van deze producten.
Het is niet toegelaten om dit document, noch een kopie daarvan, te verspreiden onder niet-professionele klanten.

