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Home Plan

Home Plan, dat is veel meer dan een brandverzekering.  
Oordeel zelf.

Basiswaarborgen

• Brand, ontploffing en implosie
• Bliksem, rook en roet
• Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
• Waterschade
• Glasbreuk
• Vandalisme
• Botsing van wagens en dieren, val van bomen, ...
• Inwerking van elektriciteit
• Verlies van ingevroren voedingswaren door elektriciteitspanne
• Arbeidsconflicten en aanslagen
• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
• Natuurrampen
• Diefstal van een gedeelte van het gebouw

Met Home Plan kan u voortaan  
zorgeloos van uw woning genieten!
Uw woning, of het nu een huis of een appartement is, 
is een droom die in vervulling is gegaan. Logisch toch 
dat u gehecht bent aan uw eigen stekje? En nochtans 
is een ongelukje zó gebeurd. Uw dagen van zorgen 
zijn echter voorbij! Uw makelaar biedt u gemoedsrust 
met de woonverzekering Home Plan van Allianz.
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Opties

• All Risk
• Rechtsbijstand
• Diefstal
• Secure@Home
• Relax@Home
• Work@Home 

Sterke punten

• Uw elektrische en elektronische toestellen voor privé-gebruik 
worden vervangen door nieuwe
Als uw toestel niet meer kan worden hersteld, betaalt Allianz u altijd 
de waarde van een nieuw identiek toestel of een toestel met dezelfde 
capaciteiten.

• Eco-installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen die geïnte greerd 
zijn in het gebouw zijn automatisch verzekerd en genieten alle basis-
waarborgen (inclusief diefstal bij onroerende beschadiging).

• Uw vast informaticamaterieel verzekerd tegen alle risico's  
Uw vast informaticamaterieel (computer, scherm, printer,…), voor profes-
sioneel of privé-gebruik, is verzekerd voor een bedrag tot 19.000 euro1.

• De woonbijstand 24u/24 en 7d/7 met Allianz Global Assistance  
U geniet verschillende diensten in geval van schade aan uw goederen 
(organisatie van de tussenkomst van professionele herstellers, van de 
bewaking van uw huis, …) of bij een ernstig schadegeval (verblijf in een 
hotel, zoeken van een vervangende verblijAll-in-Onelaats, …).
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Eén menu is voordeliger dan  
à la carte 
 
Bundel uw verzekeringen samen in 
één package van Allianz en wordt 
als trouwe klant beloond met extra 
voordelen.
· U vermijdt een vrijstelling bij schade
· U geniet extra voordelige tarieven
· U kan maandelijks betalen zonder 

meerkost
· U kan kiezen uit zeer voordelige 

bijstandformules voor uw reizen, 
wagens, kinderen en fietsen.

All Risk: dekt alles wat niet uitdrukkelijk 
is uitgesloten
U wilt uw woning en de inhoud ervan beschermen tegen 
alle vormen van onvoorzienbare en plotse schade?

Met de optie All Risk beschermt u uw verzekerde goederen tegen bijna 
alle risico's. Laat dankzij deze optie niks aan het toeval over. 

De optie All Risk is enkel beschikbaar als aanvulling op de diefstalwaarborg.



Home Plan

8

Waarom alleen staan in  
rechtszaken?
In het dagelijkse leven krijgen we te maken met 
allerlei conflicten. In zo'n vaak onvoorziene en  
ongewilde situatie kan u best wat hulp gebruiken. 
Dat is mogelijk met Home Plan!

U hoeft alleen maar te kiezen voor de optie Rechtsbijstand woning.  
U kan zelfs kiezen tussen 2 formules:

Waarborgen en verzekerde 
bedragen

Rechtsbijstand 
woning

Rechtsbijstand 
woning +

Strafrechtelijke verdediging € 15.000 € 25.000

Burgerlijk verhaal ten opzichte van derden € 15.000 € 25.000

Insolvabiliteit van derden € 6.250 € 7.500

Burgerlijk verhaal ten opzichte van de 
verhuurder, de huurder of de bewoner van 
het gebouw

– € 25.000

Burgerlijke verdediging – € 25.000

Onafhankelijke belangenverdediging bij 
geschillen over uw Home Plan-contract

– € 25.000

Strafrechtelijke borg in het buitenland – € 15.00

Premie voor een eengezinswoning € 5,43 € 16,30
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Voorbeeld Rechtsbijstand woning

Een stormwind blaast enkele dakpannen van uw huis. Een voorbijganger 
raakt hierdoor ernstig gewond en u wordt strafrechtelijk vervolgd.

U kiest zelf de advocaat die u zal verdedigen voor de rechtbank. Allianz 
betaalt u zijn honorarium terug. 

Voorbeeld Rechtsbijstand woning +

De kinderen van uw huurder hebben de kamers van uw huis beschadigd. 
Uw huurder weigert u te vergoeden.

De specialisten van Allianz verdedigen uw financiële belangen en stellen 
alles in het werk opdat u voor die schade en het daaruit voortvloeiende 
verlies wordt vergoed.
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De optie Diefstal: om op beide 
oren te slapen
Een woonverzekering is goed. U bent verzekerd 
tegen brand, waterschade, storm, vandalisme, ... 
Maar er bestaat nog een ander reeël gevaar: diefstal. 
Kies daarom voor de optie Diefstal van Home Plan.

De optie Diefstal van uw woonverzekering Home Plan vergoedt
• de diefstal van uw inhoud
• de inbraakschade aan uw woning (of u nu eigenaar of huurder bent)
• de inbraakschade aan uw inhoud
• de vervanging van uw sloten en sleutels als uw sleutels werden gestolen
• de administratieve kosten om uw officiële documenten te vervangen 

(tot een bedrag van 150 euro1): identiteitskaart, rijbewijs, bankkaarten. 

 
Voorbeeld

U wandelt rustig op straat. In een fractie van een seconde grijpt een gauwdief 
uw handtas en vlucht weg met een motorfiets. U bent 200 euro cash kwijt, 
uw identiteitspapieren, uw gsm, …

Allianz betaalt uw cashgeld terug en vergoedt uw identiteitsdocumenten 
tot 150 euro. Bovendien betaalt Allianz u ook de aankoop van een nieuwe 
handtas en gsm terug.
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Secure@Home: de veiligheids- 
formule bij uitstek
U bezit juwelen, kunstwerken of andere waardevolle 
voorwerpen? Dan is de formule Secure@Home  
geknipt voor u. Dankzij deze optie versterkt u uw 
optie Diefstal aanzienlijk.

Met Secure@Home kan u alle vergoedingslimieten voor diefstal van 
uw inhoud minstens verdubbelen. 
Zo zijn al uw juwelen en elk van uw waardevolle voorwerpen gedekt voor 
een bedrag tot  28.270 euro1.

Bovendien dekt Secure@Home diefstal (of poging tot) van:
• uw tuinmeubels
• uw goederen die tijdelijk werden verplaatst, om het even waar ter wereld 

en om gelijk welke reden
• uw goederen in een rusthuis of verzorgingstehuis
• de vloeibare huishoudbrandstof voor privé-gebruik  

Voorbeeld

Dieven breken in uw huis in. Ze stelen een schilderij (25.000 euro), een mooi 
bronzen beeldje (10.000 euro), juwelen (een horloge van 10.000 euro en 
een ring van 12.000 euro) en ook nog eens 2.500 euro cash. Een gepeperde 
rekening dus…

De tussenkomst van Allianz is aanzienlijk: al deze bedragen worden u 
integraal terugbetaald!
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Relax@Home: geniet voluit van uw 
vrije tijd
U heeft een zwembad en wil daarvan ten volle kunnen 
genieten. En gelijk heeft u! Door te kiezen voor de 
optie Relax@Home verzekert u uw zwembad en 
uw tuin in de ruimste zin van het woord. Uw vrije 
momenten zullen er nog rustgevender door worden.

Met Relax@Home verzekerd u:
• uw jacuzzi en uw zwembad (binnen en/of buiten) tegen alle risico’s en 

ook tegen de schade die ze veroorzaken
• de technische uitrusting van het zwembad/jacuzzi en eco-installaties
• de beplanting in uw tuin
• voorwerpen in uw tuin: tuinmeubels, barbecues, speeltuigen voor 

kinderen, pingpongtafels, … tot een bedrag van 6.080 euro1.  

Voorbeeld

U organiseert een groot tuinfeest voor uw 40e verjaardag. Plots breekt een 
onweer los. De wind voert uw partytent mee, uw tuinmeubels, … en 
berokkent ernstige schade aan het afdekluik van uw zwembad.

Allianz betaalt uw nieuwe tuinmeubels en uw nieuwe partytent terug tot 
een bedrag van 6080 euro1. Bovendien vergoedt Allianz de herstelkosten 
aan het afdekluik van uw zwembad.
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Work@Home: ongehinderd zaken 
doen
U heeft één of meer draagbare computers? Veel 
praktischer natuurlijk dan een traditionele pc. U werkt 
waar u wil: in uw bureau, in uw zetel of zelfs op uw 
terras. En u kan hem overal meenemen om te werken. 
Maar bent u wel goed verzekerd?

Slechts 159 euro1 per jaar

Door te kiezen voor Work@Home, bent u tegen zo goed als alle materiële 
schade verzekerd:
• uw draagbaar informaticamaterieel voor privé- en professioneel gebruik
• uw (officiële en standaard) softwareprogramma’s voor uw vast en 

draagbaar informaticamaterieel. 

Work@Home geldt in de hele Europese Unie:
• thuis
• op reis
• op het studentenkot van uw kind
• ... 

Voorbeeld

U bent klaar om te vertrekken en stopt uw laptop weg in uw tas.  
Eén seconde onoplettendheid en u laat hem vallen…

Dankzij de terugbetaling van Allianz kan u een nieuwe computer met 
minimaal dezelfde capaciteiten kopen, ongeacht de ouderdom van uw 
vorige exemplaar.
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Home Plan in het kort
Met Home Plan van Allianz biedt uw makelaar u 
veel meer dan een eenvoudige brandverzekering. 
Hij biedt u iets dat onbetaalbaar is: gemoedsrust. 
Zo hoeft u niets meer te doen behalve volop  
genieten van uw woning. Eenvoudig, toch?

 1
Goed verzekerd gedurende 
jaren  
Met Home Plan verzekert u 
uw woning en niet zomaar 
een som geld. Uw verzeke-
ring volgt de evolutie van 
de bouwprijzen.

 2
Woonverzekering  
à la carte  
De talrijke opties van 
Home Plan zijn de ideale 
aanvulling op de basis-
waarborgen. Zo kunt u 
perfect uw eigen behoeften 
invullen.
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Meer info?
Uw makelaar legt u met plezier alle 
voordelen en details uit van onze woon-
verzekering en het package van Allianz.

 3
Kans op een nieuwe start  
Allianz betaalt in de meeste 
gevallen volledig uw 
aankoop terug van nieuwe 
kleren, meubels, huishoud-
apparaten, informatica-
materieel, ... (na afhouding 
van de vrijstelling).

 4
Eén package is voordeliger 
dan alles apart 
Bundel uw verzekeringen in 
één package en geniet deze 
voordelen: vermijden van 
een vrijstelling bij schade, 
extra voordelige tarieven, 
maandelijks betalen zonder 
meerkost en interessante 
bijstandsformules.



Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer 
dan 70 landen en 148.000 medewerkers in dienst van meer dan 83 miljoen klanten. 
In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). 
Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en 
grote ondernemingen.

Deze verkoopsbrochure maakt geen deel uit van het contract. Alleen de algemene en bijzondere  
voorwaarden leggen de contractuele bepalingen vast.
1 Deze bedragen volgen de evolutie vande ABEX-index (684) en worden dus regelmatig gerevalueerd.  
 De verzekerde bedragen zijn afgerond op tientallen. 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be 
BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank 
van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen  
NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Uw makelaar in verzekeringen:
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