
Veiligheidsopties en milieuvriendelijke voertuigen

Baloise Insurance beloont klanten die actief bijdragen tot een groenere en veiligere wereld.

Veiligheidsopties
Is uw voertuig uitgerust met een of meerdere veiligheidsopties? Dan krijgt u kortingen op de verzekering BA Motorrijtuigen 
en op de verzekering Omnium Safe 1. Deze voordelen gelden voor personenwagens, minibussen, kampeerwagens en lichte 
vrachtwagens (max. 3,5 t).

Welke veiligheidsopties? • Zowel de veiligheidsopties waarmee uw voertuig standaard is uitgerust als achteraf  
geplaatste.

• Wij onderscheiden 4 groepen van veiligheidsopties:
- parkeerhulpsystemen;
- aandachthulpsystemen;
- aanrijdingswaarschuwing en remhulpsystemen;
-	 detectie	van	voetgangers	en	fietsers.

Parkeerhulpsystemen • Parkeerhulpsystemen die de bestuurder helpen bij het opmerken van voorwerpen,  
gebouwen of andere voertuigen als hij vooruitrijdt of achteruit rijdt, zoals:
- de parkeersensor, de parkeerradar en de hindernissendetector die voorwerpen,  

gebouwen of andere voertuigen opmerkt;
- de vooruitrijcamera of achteruitrijcamera.

• Systeem dat meet of de plaats groot genoeg is om het voertuig in te parkeren als u voorbij 
een parkeerplaats rijdt.

• Inparkeersysteem waarmee het voertuig volledig zelfstandig kan parkeren.

Aandachthulpsystemen • Systemen die opmerken dat de bestuurder afwijkt van de weg die hij moet volgen. Of die  
merken dat hij even in slaap valt. In die situaties zullen die systemen een fel geluid  
verspreiden	en	de	bestuurder	aanmoedigen	om	een	poosje	te	stoppen	om	een	koffie	te	
drinken. 

• De rijbaanassistent die de bestuurder helpt in zijn rijstrook te blijven, bijvoorbeeld door 
zachtjes bij te sturen, trillingen in de zetel te laten voelen of een fel geluid te verspreiden.

• De computer die bekijkt hoe het gedrag is van de bestuurder als hij op de weg rijdt en een 
fel geluid verspreidt vanaf het moment dat hij het stuur loslaat.

• Systemen die via een camera in de achteruitkijkspiegel volgende situaties opmerken:
- het knipperen van de oogleden, of 
- het knikken van het hoofd van de bestuurder.
Door in die situaties een fel geluid te verspreiden, alarmeert het systeem de bestuurder.

Aanrijdingswaarschuwing 
en remhulpsystemen

• Systemen die helpen kop-staartaanrijdingen te voorkomen. Ze zorgen ervoor dat een voer-
tuig zelfstandig remt als de bestuurder niet reageert en een aanrijding dreigt met het voer-
tuig voor hem. Afhankelijk van de snelheid en de situatie wordt een aanrijding voorkomen 
of de gevolgen ervan sterk verminderd.

• Adaptive cruise control: dit systeem zorgt ervoor dat het voertuig dezelfde afstand houdt 
tot het voertuig voor hem door zelfstandig te remmen en te versnellen. 

• Een adaptief remlicht dat het verkeer achter het voertuig waarschuwt als de bestuurder 
moet remmen in een noodsituatie. Doordat het remlicht snel knippert zullen bestuurders 
die achter het voertuig rijden sneller opmerken dat de bestuurder remt.

• De dodehoekassistent helpt de bestuurder om voertuigen op te merken. Verandert hij van 
rijstrook en merkt de assistent een ander voertuig op? Dan klinkt er een fel geluid. En bij 
nood, vertraagt het voertuig om binnen de rijstrook te blijven en zo een aanrijding te 
vermijden.



Wilt  u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze algemene voorwaarden 
op www.baloise.be. 

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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Detectie van voet-
gangers en fietsers

• Systemen die via een radar en een camera het voertuig kunnen laten stoppen of vertragen 
voor voetgangers. Eerst wordt de bestuurder gewaarschuwd via een rood knipperend licht 
op de voorruit en een fel geluid. Reageert hij niet snel genoeg op die waarschuwingen? In 
dat	geval	zal	het	systeem	bruusk	remmen	om	een	aanrijding	met	de	voetganger	of	fietser	
te vermijden. Of het systeem zal maximaal remmen om de snelheid te verminderen en zo 
de	gevolgen	van	de	impact	te	verkleinen	voor	de	voetganger	of	fietser.

•	 De	voetgangersairbag	die	kwetsuren	van	voetgangers	of	fietsers	minder	erg	maakt.
• De dodehoekassistent helpt de bestuurder niet alleen om voertuigen maar ook om voet-

gangers,	fietsers	en	anderen	op	te	merken	en	hem	te	waarschuwen.	Verandert	hij	van	rij-
strook	en	merkt	de	assistent	een	fietser	op?	Dan	klinkt	er	een	fel	geluid.	En	bij	nood,	ver-
traagt het voertuig  om binnen de rijstrook te blijven en zo een aanrijding te vermijden.

•	 Als	het	buiten	donker	is,	toont	de	infraroodcamera	duidelijk	fietsers,	voetgangers	en	dieren	
op	het	dashboard.	Indien	de	bestuurder	deze	fietsers,	voetgangers	en	dieren	te	snel	nadert,	
dan zal het systeem de bestuurder waarschuwen via een fel geluid. 

Welke  
veiligheidsopties niet?

Voorbeelden van veiligheidsopties waarvoor u geen bijkomende kortingen krijgt: veilig-
heidsgordels, ABS-remsysteem, Elektronisch Stabiliteitscontrolesysteem, airbags in de 
cabine van het voertuig, handenvrij bellen, bediening aan het stuur, bandendrukcontrole- 
systeem, cruise control (niet-adaptieve snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer die dezelfde 
snelheid aanhoudt), navigatiesysteem, vertrekhulp op hellingen, …

Voordeel  
veiligheidsopties

Heeft uw voertuig  een of meerdere veiligheidsopties? Dan krijgt u kortingen op de verzeke-
ring BA Motorrijtuigen en op de verzekering Omnium Safe 1.
Per groep van veiligheidsopties geniet u volgende kortingen:
• parkeerhulpsystemen: 2 %
• aandachthulpsystemen: 2 %
• aanrijdingswaarschuwing en remhulpsystemen: 3 %
•	 detectie	van	voetgangers	en	fietsers:	3	%
U kunt deze bij elkaar optellen tot een maximale korting van 10 %.

Nieuwe  
veiligheidsopties?

Vindt u via de hulpteksten in MyBaloise niet terug bij welke groep een veiligheidsoptie hoort? 
En of u hiervoor korting krijgt? Vindt u ze ook niet terug in ons overzicht per merk? Neem dan 
contact met ons op. Dan kunnen wij MyBaloise en ons overzicht hieraan aanpassen.

Milieuvriendelijke voertuigen
Dankzij de aankoop van een milieuvriendelijk voertuig werkt u mee aan een groenere en dus veiligere wereld. En dat juichen 
wij toe.
Is het voertuig een elektrisch of hybride voertuig? Dan krijgt u van ons kortingen op de verzekering BA Motorrijtuigen en op 
de verzekering Omnium Safe 1. Deze voordelen gelden voor tweewielers, personenwagens, minibussen, kampeerwagens 
en lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).

Welke milieuvriendelijke 
voertuigen?

• Voertuigen die een elektrische motor hebben.
• Hybride voertuigen die een elektrische motor en een verbrandingsmotor hebben.

Welke voordelen 
geniet u?

• U geniet een korting van 10 % op de verzekering BA Motorrijtuigen, en
• een korting van 5 % op de verzekering Omnium Safe 1.


