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U leest nu de voorwaarden van de Annulatie- en bijstands-
verzekering. 

Hoe leest u de polisvoorwaarden?
De afspraken over uw verzekering staan in de Bijzondere Voorwaarden 
(dat is de bevestiging die u ontvangt) en in deze Algemene Voorwaarden.  
Zijn er verschillen tussen deze voorwaarden? Dan gelden eerst de af-
spraken in de Bijzondere Voorwaarden.  

Noodsituatie?
Bel direct naar:  +32 2 290 61 00
(7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar).
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A. Algemene bepalingen

1. Wat bedoelen wij met…?
 • U/Verzekeringsnemer: De persoon of het bedrijf die de verzeke-

ringsovereenkomst heeft afgesloten, natuurlijke personen moeten
gedomicilieerd zijn in België of in Luxemburg, bedrijven moeten in één 
van die landen hun zetel hebben. 

 • U/Verzekerde personen: De natuurlijke verzekerde personen zoals
genoemd in de Bijzondere Voorwaarden, deze moeten gedomicilieerd 
zijn in België of in Luxemburg en daar ook wonen. 

 • Bijzondere voorwaarden: Dit is het document waarop de persoon-
lijke gegevens staan, uw premie, wie wanneer verzekerd is en waarvoor 
u verzekerd bent.

 • Algemene voorwaarden: Deze tekst, die de werking van uw contract 
beschrijft, en de verplichtingen, waarborgen, beperkingen en uitslui-
tingen. 

 • Schade: De kosten door een verzekerde gebeurtenis die wij moeten
betalen. 

• We/Wij/Ons/Verzekeraar: AWP P&C SA (met maatschappelijke
zetel in Parijs, Frankrijk), ook bekend onder de naam Allianz 
Assistance.

2. Wie zijn wij?
Wij zijn de verzekeraar AWP P&C S.A. – Belgian branch (verder in de tekst 
genoemd: Allianz  Assistance).
Koning Albert II -laan 32, 1000 Brussel - België
Tel: + 32 2 290 64 11
Fax: +32 2 290 64 19
www.allianz-assistance.be
De onderneming is toegelaten onder FSMA codenummer 2769. 
Ons ondernemingsnummer is 0837.437.919. 

AWP P&C S.A.- Belgian Branch is het Belgische bijhuis van de Franse 
verzekeraar AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen,  
RCS Bobigny 519 490 080.
Voor de verzekering gelden deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere 
Voorwaarden, de bepalingen van de Wet betreffende de verzekeringen 
en het Belgisch recht.

3. Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed?
 • U dient ons zo snel mogelijk te contacteren. 
 • Indien er meer kosten ontstaan doordat u ons niet contacteerde en/of

zelf kosten voorschoot kunnen wij onze vergoeding beperken tot het
bedrag dat wij oorspronkelijk hadden moeten betalen. 

 • U moet in het bezit zijn van de originele rekeningen. Die kunnen wij
namelijk bij u opvragen als bewijs. 

 • U kunt tot drie jaar na de datum van een verzekerde gebeurtenis
aanspraak maken op deze verzekering, daarna vervalt uw recht op een 
vergoeding door verjaring.

4. Wanneer vragen wij betaalde schade terug?
Wij vragen een schadevergoeding terug in de volgende gevallen:

 • Is een ander aansprakelijk voor uw schade? Dan hebben wij het recht
om de schadevergoeding die we hebben betaald, terug te vragen aan
die ander.

 • Komen wij er achteraf achter dat een schade toch niet verzekerd is? Dan 
mogen wij de vergoeding terugvragen.

5. Meerdere verzekeringen
 • Hebt u recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering,

wet of regeling?
 - Dan krijgt u via onze verzekering geen vergoeding;
 - We vergoeden wel de schade die niet door de andere verzekering,
wet of regeling wordt betaald;

 - Als wij toch op uw verzoek schade vergoeden of kosten vooruit-
betalen? Dan draagt u op dat moment uw recht op vergoeding via 
een andere verzekering, wet of regeling aan ons over.

6. Wie verzekeren wij?
 • Wij verzekeren alleen inwoners uit België en Luxemburg. Dit betekent

dat de verzekerde personen tijdens de looptijd van de verzekering(en)
in één van die landen ingeschreven moeten zijn bij de burgerlijke stand 
van hun woonplaats en daar ook moeten wonen.

 • Wij verzekeren u niet als we al eens hebben laten weten dat we u niet
(meer) willen verzekeren. Hebt u al premie betaald? Dan betalen wij
die terug.

7. Premie betalen
 • U moet de premie altijd vooraf betalen. Dat wil zeggen voordat de

dekking ingaat.
 • U moet de eerste premie binnen 14 dagen na ontvangst van de polis 

betalen. Doet u dat niet? Dan is er vanaf de ingangsdatum geen
dekking. Wij kunnen besluiten de premie en bijkomende kosten alsnog 
te innen ook al is de verzekerde periode voorbij.

 • Voor de vervolgpremie geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Doet 
u dit niet? Dan is er geen dekking voor schade vanaf de 15e dag nadat
wij u een betalingsherinnering hebben gestuurd.
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 • Wilt u verzekerd zijn? Maak dan zo snel mogelijk de premie en de
eventueel door ons gemaakte incassokosten over. Zodra wij dit geld
hebben ontvangen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met 
terugwerkende kracht. In de tussenliggende periode bent u dus niet
verzekerd.

8. Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
• Wij kunnen de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij dat doen,
hoort u dat minimaal dertig dagen van tevoren.
• Gaat u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u de verzekering
stopzetten. Doe dit binnen 3 maanden nadat u de wijziging hebt
ontvangen en uiterlijk 1 maand nadat de nieuwe verzekeringsovereen-
komst is begonnen.
• Wijzigt u zelf de verzekering? Dan behandelen wij de verandering alsof 

u een nieuwe verzekering afsluit. Voorbeelden hiervan zijn het ver-
ruimen van de waarborg en het uitbreiden met verzekerde personen.

•  Wanneer en hoe kunt u de verzekering stopzetten?
U kunt de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat u deze hebt 
afgesloten. Zet u de verzekering stop terwijl deze al was ingegaan? Dan 
moet u premie betalen over de periode dat de verzekering al was inge-
gaan. Hebt u een verzekering die na 1 jaar wordt verlengd? Dan kunt u
3 maanden voor elk nieuw verzekeringsjaar de verzekering opzeggen. Ook
kunt u de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling van een
schade. Als u dat doet dan stopt de verzekering 3 maanden na de 
opzegging. Opzeggen doet u met een aangetekende brief, een opzeg-
gingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. Hebt u te 
veel premie betaald? Dan storten wij die terug.

•  Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?
Wij kunnen de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat deze is
afgesloten. De verzekering stopt 8 dagen na kennisgeving.
Ook kunnen wij de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling 
van een schadegeval. Als wij dat doen dan stopt de verzekering 3 maanden 
na de opzegging. Opzeggen doen wij met een aangetekende brief, een 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. Het
is ook mogelijk dat de verzekering al na één maand stopt. Dit is het
geval als de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van 
zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen 
met de bedoeling ons te misleiden.

•  Wat te doen als u een klacht hebt?
Hebt u een klacht? Neem dan contact met ons op. Komt u er met onze
medewerker niet uit? Dan kunt u de klacht indienen bij onze dienst kwali-
teit via quality.be@allianz.com. Bent u daarna niet tevreden over onze
oplossing, dan kan u uw klacht voorleggen aan een Belgische rechter of 
aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel, info@ombudsman.as, fax: +32 2 547 59 75. 
Op de afgesloten verzekeringen is uitsluitend het Belgische recht van toe-
passing

•  Privacy en persoonlijke gegevens
Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoon-
lijke gegevens aan de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

 • U geeft ons uw gegevens, als u de verzekering aanvraagt en tijdens het 
uitvoeren van de verzekering. De gegevens gebruiken wij om de ver-
zekering te accepteren, te beheren, schade te regelen, relatiebeheer
en voor marketingactiviteiten (om te informeren over producten en
diensten) van de Allianz (Worldwide Partners) groep.

 • Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische analyses, om fraude
te voorkomen en bestrijden en om te voldoen aan wettelijke verplich-
tingen.

 • Door een verzekering bij ons af te sluiten geeft u ons uitdrukkelijk
toestemming om als dat nodig is voor een goede uitvoering van de 
diensten van deze verzekering, persoonlijke en medische gegevens op 
te vragen bij een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de
behandelend arts en deze informatie te geven aan de personen die het 
nodig hebben voor het uitvoeren van deze verzekering.

 • U hebt recht tot toegang en correctie van de gegevens.

13. Wat is nooit verzekerd 
Hier staat wat nooit verzekerd is. Bij verdere beschrijving van de waarborg 
staat wat er aanvullend voor die waarborg ook niet verzekerd is. 

Wij verzekeren nooit schade: 
 • die u redelijkerwijze kon verwachten; 
 • die reeds bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg; 
 • door oorlog, burgeroorlog of terroristische aanslagen; 
 • door opstand en oproer. Als u erdoor verrast bent is wel verzekerd ge-

durende de eerste 14 dagen;
 • door natuurrampen, epidemieën of quarantaine;
 • door overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen; 
 • door psychologische of psychosomatische aandoeningen tenzij er op

het moment van het schadegeval sprake is van een opname van meer 
dan 7 opeenvolgende dagen in een instelling; 

 • door deelname aan een bezoldigde sport, competitie of de trainingen
hiervoor; 

 • door staking, een overheidsbeslissing of radioactieve straling; 
 • bij overtreding van een wettelijke bepaling of reglement; 
 • door vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten

als dit komt door overmacht; 
 • door faillissement of financieel onvermogen; 
 • door opzettelijke handelingen behalve zelfmoord en zelfmoordpoging; 
 • als u ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten

van de verzekering of bij schade, hieronder valt ook dat u niet mee-
werkt met de afhandeling van de schade;

 • als u belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan

wie dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale
afspraken; 

 • die veroorzaakt werd door één van onze onderaannemers, alleen de 
dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de schade door de door
hem uitgevoerde prestaties; 

 • die het gevolg is van één van onze uitsluitingen. 

B. Toelichting op de waarborg

1. Wie zijn verzekerd?
• De verzekerde personen: De natuurlijke personen genoemd in de 

Bijzondere Voorwaarden die een reis geboekt hebben bij de SNCF 
connect en dit kunnen aantonen via een ticket.

2. Vanaf wanneer bent u verzekerd?
 • De ingangsdatum en einddatum staan in de Bijzondere Voorwaarden. 
 • In geval van de waarborg “Annulering”:

De waarborg start gelijk  met de boeking van het reiscontract, en 
eindigt op het ogenblik van de start van het geboekte reisarrangement, 
dit is het begin van de heenreis.

 • In geval van de andere waarborgen:
 - Binnen de afgesproken geldigheidsduur van de verzekering gaat de
waarborg in als een verzekerde en/of bagage het huisadres verlaat 
voor de reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres.  De waarborg is  
alleen geldig als deze voor de gehele reisduur (dit is heenreis, verblijf 
en terugreis) is afgesloten.

 • Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborg:
 - Vangt de waarborg sowieso pas aan de dag volgend op de ontvangst 
door ons van de correct ingevulde polis, en ten vroegste na betaling 
van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekering-
nemer;

 - Wordt de duur van de waarborgen  “Assistance Personen”,  “Reisgoed” 
en “Medische kosten” automatisch verlengd tot uw eerst mogelijke 
terugkeer als u uw verblijf moet verlengen op medisch voorschrift, 
of als het vervoermiddel waarmee u naar uw woonplaats terugkeert  
in gebreke blijft door pech, ongeval, diefstal, brand, vandalisme of 
staking.
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C. Inhoud van de waarborgen

1. Annuleringsverzekering

Maximaal:
Wat bedoelen wij 
met...?

Reiscontract: Is de overeenkomst voor de koop van een reisarrangement, verblijf of 
transport.
Reisgezel: De persoon met wie u een gezamenlijke reis heeft gereserveerd en wiens 
aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van de reis.

Wat is verzekerd? Verzekerd zijn de annuleringskosten van het reiscontract zoals genoemd in de Bijzondere 
Voorwaarden. Hierbij moet het gaan om annulering voor vertrek en veroorzaakt door: 

 • Ziekte, ongeval, complicatie tijdens de zwangerschap of overlijden van:
 - uzelf;
 - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 - elke bloed- of aanverwant in de eerste graad.

 • Uw zwangerschap. Maar alleen als de annulering noodzakelijk is tijdens de laatste 
3 maanden van de zwangerschap en u de waarborg voor het begin van de zwanger-
schap had afgesloten.

 • Zware stoffelijke schade aan uw woning voor uw vertrek, op voorwaarde dat deze schade 
plots is opgetreden, niet te voorzien was en uw aanwezigheid door deze schade absoluut 
vereist is en niet kan worden uitgesteld.

 • U wordt ontslagen als werknemer.
 • Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee 

u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, ...) 
begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een 
verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer 
rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.

3. Waar is de verzekering geldig?
Territorialiteit: De waarborgen gelden in volgende gebieden:

 • In geval van de waarborg “Annulering”: Wereldwijd.
 • In geval van de waarborgen “Assistance Personen”, “Reisgoed”, en 

“Medische kosten”: Tijdens de verzekerde verplaatsing binnen Europa.

4. Wat verwachten wij van u?
Voor bijstand:

 • Bij schade onmiddellijk -na ontvangst van de dringende eerste 
medische hulp- ons te contacteren en onze instructies op te volgen:
 - Telefoneren (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.00.

 • Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft pas recht op 
een vergoeding als wij van te voren toestemming hebben gegeven. Dit 
doen wij door het toekennen van een dossiernummer.

 • Alleen voor noodzakelijke medische kosten waarvan het totaal bedrag 
minder is dan 250 EUR, is geen toestemming vooraf van ons nodig. 

Voor annulering en reisgoed:
 • Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schade-

geval schriftelijk melden.
 • Bij ziekte of het letsel in geval van ongeval, moet u deze medisch laten 

objectiveren.
 • Zowel in het land van uw woonplaats als tijdens uw verblijf in het

buitenland moet u de nodige maatregelen nemen om uw kosten te
kunnen terugvorderen bij de sociale zekerheid en bij elke verzekerings-
instelling.

 • U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een
schadegeval te beperken.

 • U bent verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit 
contract, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden
aan ons mee te delen die u bekend zijn en die u redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoor- 
de ling van het risico.

 • Ons alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden 
die u worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van de
schade te kunnen vaststellen.

 • De nodige maatregelen nemen om ons de medische informatie in
verband met de betrokken persoon te bezorgen. Onze geneesheren
toelaten de medische informatie in verband met de betrokken persoon 
in te winnen. 

 • Het bewijs van materiële schade: ons de originele bewijsstukken van
de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken. 

 • Bij diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten 
opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten 
zich voordeden of door u werden vastgesteld.

Let op:
Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat 
voor ons kunnen wij onze prestatie verminderen met het door ons geleden  
nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen 
geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekerings
prestaties.

5. Wat bedoelen wij met...?
 • Woonplaats - Woning: Uw domicilie, die zich in België of in Luxemburg 

dient te bevinden,
 • Verzekerde familieleden: De volgende personen, indien zij door dit

contract zijn verzekerd:
 - Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
 - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

 • Minderjarige kinderen: Kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een 

andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosti-
ceerd werd door een geneesheer.

 • Ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die schade 
veroorzaakt.

 • Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.
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• Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reis-
arrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in 
gebreke ten gevolge van een overwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te 
voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reis-
contract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.

• Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen 
moet reizen.

Vrijstelling Geen
Wat is de  
vergoeding?

• Bij het annuleren van reizen die geboekt zijn binnen de geldigheidsduur van de 
verzekering vergoeden we per enkele reis:

 - de annuleringskosten;
 - de kosten van het overboeken van de reis, tot maximaal de annuleringskosten 

waardoor totale annulering niet nodig is;
 - de extra kosten door verhoging van de oorspronkelijke reissom tot maximaal de 

annuleringskosten bij gedeeltelijke annulatie.

€ 300 per persoon en € 3.000 
per gebeurtenis.

Wat is de niet  
verzekerd?

In aanvulling op wat nooit is verzekerd, is voor deze waarborg ook niet verzekerd: 
• Als u de reis niet kunt aantonen met een reiscontract.
• Dossierkosten.
• De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van 

een zwangerschap.
• Ontslag om dringende redenen.

Bijzonderheden • Zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, moet u uw reiscontract 
annuleren zodat de kosten van de annulering beperkt blijven.

2. Bijstandsverzekering

De ‘Bijstandsverzekering’ bestaat uit de volgende waarborgen:
2.1.  Assistance Personen
2.2.  Medische kosten
2.3.  Reisgoed

2.1. Assistance Personen
Hieronder ziet u voor welke gebeurtenissen we bijstand orgniseren en kosten vergoeden.

Maximaal:
Wat bedoelen wij 
met...?

 • Ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel 
veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

Verzekerd  • Vergt uw gezondheidstoestand door ziekte of een ongeval een transport of repatriëring? 
Dan organiseren en betalen wij: 
 - Uw vervoer vanuit het ziekenhuis waar u geïmmobiliseerd bent naar: - Noodzakelijke kosten

 - uw woonplaats of; 
 - naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is, of;
 - naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen.

 - Het vervoer van 1 verzekerde reisgezel om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot 
aan het ziekenhuis.

 - Noodzakelijke kosten 

 - De repatriëring van de verzekerde familieleden en van één verzekerde reisgezel als 
deze persoon de reis alleen zou moeten verderzetten. Kiezen deze personen ervoor 
om de reis voort te zetten? Dan vergoeden wij de extra kosten die daarvoor nodig zijn 
tot maximaal de kosten die wij zouden vergoeden voor hun repatriëring.

 - Noodzakelijke kosten

 - Als u om medische redenen niet kan zorgen voor de verzekerde minderjarige kinderen 
die u vergezellen en geen enkele reisgezel deze zorgen kan overnemen:
 - Het vervoer heen en terug van een door de familie aangeduide persoon of een 

hostess vanaf zijn/haar woonplaats, om hulp te bieden aan de verzekerde minder-
jarige kinderen tijdens hun repatriëring;

 - De hotelkosten voor deze persoon;
 - De repatriëring van de verzekerde minderjarige kinderen.

 - Noodzakelijke kosten 

 - 1 overnachting tot € 65 
 - Noodzakelijke kosten

 • Moet u door ziekte of ongeval gehospitaliseerd worden?
 - Dan vergoeden wij het plaatselijk vervoer van uw verzekerde reisgezellen om u in het 

hospitaal te bezoeken.
 -  € 65,- per polis per reis

 • Moet u uw verblijf door uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verlengen?
 - Dan vergoeden wij de hotelovernachtingen voor u en één verzekerde reisgezel.  - 7 nachten tot € 65 per nacht

 • Moet u uw verblijf verlengen door een staking van de transportonderneming die uw terugreis 
verzorgt?
 - Dan vergoeden wij maximaal:  - 3 nachten tot € 65 per 

persoon per nacht
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 • Moet u uw verblijfsaccommodatie, door ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verbeteren:
 - Dan vergoeden wij de hotelovernachtingen voor u en één verzekerde persoon.  - 7 nachten tot € 65 per nacht

 • Bent u als minderjarige op reis zonder uw ouders? En moet u door ziekte of ongeval 
gehospitaliseerd worden?
 - Dan vergoeden wij het vervoer heen en terug van uw ouders vanaf hun woonplaats naar 

het ziekenhuis. 
 - Ook vergoeden wij de hotelovernachtingen van uw ouders.

 - Noodzakelijke kosten

 - 7 nachten tot € 65 per 
persoon per nacht

 • Bent u alleen op reis en moet u door ziekte of een ongeval meer dan 5 dagen in het 
ziekenhuis blijven?
 - Dan vergoeden wij het vervoer heen en terug van een door u aangeduide persoon of een 

familielid vanaf zijn woonplaats, naar het ziekenhuis.
 - Ook vergoeden wij de hotelovernachtingen voor deze persoon.

 - Noodzakelijke kosten

 - 7 nachten tot € 65 per nacht
 • Moet u voortijdig vanuit het buitenland naar uw woonplaats terugkeren?  Dan 

organiseren en vergoeden wij:
 - Ofwel uw repatriëring, die van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde 

reisgezel als deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten;
 - Ofwel het vervoer van 1 verzekerde persoon heen en terug. In dit geval moet de terug-

reis plaatsvinden binnen de 8 dagen na de repatriëring en vóór het einde van de reis
Dit doen wij in de volgende gevallen: 
 - Bij overlijden of ziekenhuisopname voor langer dan 48 uren, van:

 - Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
 - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
 - Een van uw professionele medewerkers, indien uw aanwezigheid noodzakelijk is om 

hem te vervangen;
 - De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke 

mindervalide die bij u inwoont.
 - Bij een premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. 

Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de 
zwangerschap.

 - Verdwijning of kidnapping van:
 - Uzelf;
 - Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 - Elke persoon die met u in gezinsverband samenleeft;
 - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

 - U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
 - Voor een orgaantransplantatie;
 - Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
 - Voor de adoptie van een kind;
 - Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
 - Als jurylid voor het Hof van Assisen.

 - Als u beroepsmilitair bent en u moet op militaire of humanitaire missie vertrekken. Dit 
is alleen verzekerd als deze missie niet voorzien was op het ogenblik van de boeking van 
de reis.

 - Door zware stoffelijke schade aan uw woning, tweede verblijfplaats of beroepslokalen 
terwijl u op reis bent. Dit is alleen verzekerd als deze schade plots is opgetreden en uw 
aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.

- Noodzakelijke kosten

- Noodzakelijke kosten

 • Overlijdt een verzekerd persoon in het buitenland? Dan organiseren en vergoeden wij:
 - De repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar de 

begraafplaats in het land van uw woonplaats. Hieronder vallen eveneens de zinken kist, de 
balseming en de douanekosten.

 - De kosten van de post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen: 
De kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling worden niet door ons 
vergoed.

 - De begrafenis- of crematiekosten ter plaatse in het buitenland als de erfgenamen hiervoor 
kiezen. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het 
plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van 
de rouwdienst, en de repatriëring van de urne.

 - De repatriëring van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde reisgezel indien deze 
laatste de reis alleen zou moeten verderzetten.

 - Psychologische bijstand onder de vorm van sessies bij een erkend psycholoog of erkend 
psychotherapeut in België.

 - Noodzakelijke kosten 

 - € 1.500 per persoon

 - € 1.500 per persoon

 - Noodzakelijke kosten

 - vijf sessies

 • Overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in het land van zijn 
woonplaats:
 - De vergoeding van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van 

overlijden naar de begraafplaats in het land van zijn woonplaats. De kosten van de 
lijkkist, post mortem behandeling, de begrafenis of de crematie worden niet vergoed.

 - Noodzakelijke kosten
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 • Opsporings- en reddingskosten in het buitenland:
 - De vergoeding van de kosten van een reddings- of opsporingsdienst bij uw ongeval of 

verdwijning.
 - € 3.750,- per persoon

 • Verloren of gestolen reisgoed in het buitenland:
 - De organisatie en vergoeding van de verzending van een koffer met persoonlijke 

voorwerpen. Deze dienen door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden 
bij ons.

 - Noodzakelijke kosten

 • Verloren of gestolen identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kenteken-
bewijs of visum) in het buitenland:
 - De terugbetaling van de administratieve kosten voor hun vervanging, op voorwaarde 

dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de  
bevoegde instanties, politie, ambassade of consulaat.

 - Uw repatriëring indien u door dit voorval niet op de oorspronkelijk voorziene datum 
kan terugkeren.

 - € 125,- per persoon

 - Noodzakelijke kosten

 • Onvoorziene uitgaven:
 - Indien u de kosten niet kunt dragen voor een onvoorziene uitgave kunnen wij geld tot 

uw beschikking stellen. Maar u moet deze som op onze bankrekening storten voor 
een uitgave die nodig is voor een verzekerde gebeurtenis waarvoor u met ons contact 
opnam.

 - € 2.500,- tijdelijk ter  
beschikking gesteld

 • Telecommunicatiekosten:
 - In geval van een verzekerde hulpverlening betalen wij de noodzakelijke 

telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om uw tussenpersoon 
of ons te bereiken.

 - € 125,-

 • Het doorgeven van een dringende boodschap:
 - Wilt u bij ziekte of ongeval, vanuit het buitenland een dringende boodschap 

doorgeven aan uw familie of aan personen in uw directe omgeving in het land van uw 
woonplaats? Dan doen wij het nodige om deze boodschap aan de betrokken personen 
door te geven.

 - Noodzakelijke kosten

 • Taalproblemen in het buitenland:
 - Heeft u ernstige problemen om u in het buitenland verstaanbaar te maken in verband 

met een verzekerde gebeurtenis? Dan zullen wij u daarbij helpen. Als daarvoor een 
tolk nodig is, betalen wij de kosten daarvoor.

 - € 125,-

 • De terugbetaling van uw skipas:
 - Naar rato van de niet-opgebruikte dagen in geval van een breuk, uw repatriëring of 

hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur, ingevolge uw ziekte of ongeval.
 - € 125,-

Niet gewaarborgde hulpverlening:
Is uw schadegeval niet verzekerd? Dan kunnen wij u toch helpen uit menselijke 
overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en 
vóór de organisatie van de hulpverlening aan ons betaald worden.

Vrijstelling Geen
Niet verzekerd Let op: In aanvulling op wat nooit is verzekerd, is voor deze dekking ook niet verzekerd:

 • Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de 
betreffende waarborg. Is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te 
voorziene complicatie, na de inwerkingtreding van de betreffende waarborg, van een 
ziekte of een ongeval die bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg, 
indien deze ziekte of de gevolgen van het ongeval stabiel was/waren gedurende 
2 maanden voor de aanvang van de waarborg, en er geen therapie werd ingesteld of 
aangepast gedurende de 2 maanden voor de aanvang van de waarborg. 

 • Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle 
schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of
de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien zijn in ieder geval van de waarborg 
uitgesloten.

Bijzonderheden  • Regels voor transport of de repatriering:
 - Het transport of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in 

economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel.
 - De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding indien uw 

medische toestand dit vereist.
 - De beslissing tot, de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het 

transportmiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door 
onze medische dienst, na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, 
waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is.

 • Wij laten medicijnen sturen als:
 - er ter plaatse geen alternatieven zijn;
 - dit niet verboden is door een wettelijke bepaling of reglement;
 - dat nodig is door ziekte, ongeval, veries of diefstal.

Let op: Wij sturen geen medicijnen als u uw eigen medicijnen vergeten bent of als u er 
onvoldoende hebt meegenomen.
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2.2. Medische kosten

Maximaal:
Wat bedoelen wij 
met...?

Wat betekenen de volgende begrippen in deze dekking?
 • Medische Kosten: Indien zij het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of 

een tandarts:
 - De medische honoraria;
 - De opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie;
 - De kosten van geneesmiddelen;
 - De kosten van tandheelkundige zorgen;
 - De kosten van kinesitherapie.

 - € 250 per persoon
 - € 250 per persoon

 • Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan 
een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

 • Ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel 
veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

Verzekerd  • In het buitenland:
Medische kosten door arts, specialist en ziekenhuizen indien deze erkend zijn door 
bevoegde instanties.
 - Dokters- en ziekenhuiskosten, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij 

de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds. In geval van hospitalisatie 
kunnen wij de medische kosten voorschieten.

 - Het plaatselijk vervoer naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde 
hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen.

 - Het plaatselijk vervoer per ziekenwagen, indien voorgeschreven door een geneesheer.

 - € 5.000 per persoon

 - € 150 per persoon

 - € 150 per persoon
Vrijstelling Geen
Niet verzekerd Let op: In aanvulling op wat nooit is verzekerd, is voor deze dekking ook niet verzekerd:

 • Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de 
betreffende waarborg. Is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te 
voorziene complicatie, na de inwerkingtreding van de betreffende waarborg, van een 
ziekte of een ongeval die bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg, 
indien deze ziekte of de gevolgen van het ongeval stabiel was/waren gedurende 2 
maanden voor de aanvang van de waarborg, en er geen therapie werd ingesteld of 
aangepast gedurende de 2 maanden voor de aanvang van de waarborg.

 • Kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, 
periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, 
brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen.

 • Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een 
lichamelijk letsel ingevolge een ongeval.

 • Diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de sociale zekerheid van 
het land van uw woonplaats (bijvoorbeeld: België: R.I.Z.I.V.).

 • Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle 
schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of
de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien zijn in ieder geval van de waarborg 
uitgesloten.

 • Kosten voor een behandeling die niet medische noodzakelijk was.
 • Kosten van medicijngebruik om het lichaamsgewicht te veranderen. 
 • Kosten om een lopende behandeling voort te zetten.
 • Als de behandeling uitgesteld had kunnen worden tot na terugkeer in België.
 • Onnodig dure behandeling.

2.3. Reisgoed

Maximaal:
Wat bedoelen wij 
met...?

 • Reisgoed: Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk 
gebruik tijdens de reis met u meeneemt, of die u tijdens de reis aankoopt om met u 
terug mee te brengen. Reisgoed zijn geen: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, 
motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk 
materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen, meubels en voedingsmiddelen.

 • Gekenmerkte inbraak: Het zich toegang verschaffen tot een slotvast afgesloten ruimte 
met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen.

 • Waardevolle voorwerpen: Juwelen, edelmetalen, edelstenen, parels, uurwerken, 
verrekijkers, foto-, film- en videotoestellen, toestellen voor het opnemen, doorgeven
en weergeven van signalen, klank of beeld, bontmantels, lederen kledingstukken en 
jachtgeweren; alsmede de onderdelen en toebehoren van al deze voorwerpen.
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Let op: Voor de verzekering van het reisgoed tegen diefstal geldt:
 • Dat het reisgoed zich in een door u gebruikte personenwagen (geen cabriolet, 

mobilhome, 4x4-wagen of minibus) bevindt die met de sleutel werd afgesloten, waarvan 
de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waar bij het reisgoed volledig uit het zicht is in 
de afgesloten, van een hoedenplank voorziene kofferruimte: Dan is verzekerd: diefstal 
door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur.

 • Als het reisgoed zich in uw hotelkamer of vakantiewoning bevindt: Dan is verzekerd: 
diefstal met gekenmerkte inbraak.

 • Als het reisgoed zich onder uw toezicht bevindt of door u wordt gedragen: Dan is 
verzekerd: diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon.

 • Als de diefstal niet voldoet aan de voorgaande bepalingen van dit artikel: Indien de 
voorwerpen door u als een goede huisvader werden beschermd tegen diefstal. Op 
een openbare plaats of een plaats die ook voor andere personen toegankelijk is dient u 
sowieso zelf steeds toezicht te houden op de voorwerpen.

Verzekerd  • Schade door:
 - diefstal, gedeeltelijke of totale beschadiging;
 - niet afleveren door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de 

reisorganisator na hun bewaarneming;
 - vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het buitenland met 

minstens 12 uur door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de 
reisorganisator na hun bewaarneming.

€ 330,- per persoon

Vrijstelling  •  Per persoon per gebeurtenis € 30,- 
Niet verzekerd Let op: In aanvulling op wat nooit is verzekerd, is voor deze dekking ook niet verzekerd:

 • Waardevolle voorwerpen. 
 - Wel is verzekerd diefstal van waardevolle voorwerpen door fysiek geweld op de 

persoon terwijl de waardevolle voorwerpen zich onder uw toezicht bevinden of door u 
worden gedragen;

 - Wel is verzekerd diefstal van waardevolle voorwerpen uit de in de muur ingebouwde 
safe van uw hotelkamer of vakantiewoning, of uit de in de muur ingebouwde centrale 
safe van het hotel of het vakantiedomein waarin u de waardevolle voorwerpen in 
bewaring gaf. Hierbij moet er gekenmerkte inbraak zijn in de safe.

 • Munten, bankbiljetten, cheques, andere waardepapieren, reisbiljetten, foto’s, postzegels, 
alle documenten of bewijzen, sleutels.

 • Schoonheidsproducten.
 • Fietsen, tenten, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, en de voorwerpen die  niet 

als reisgoed worden beschouwd; alsmede hun onderdelen en toebehoren. De hierin of 
hierop zonder toezicht achtergelaten voorwerpen zijn eveneens uitgesloten.

 • Muziekinstrumenten, tapijten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen.
 • Prothesen, krukken, rolstoelen en medische apparaten.
 • Brillen, zonnebrillen, brilglazen, contactlenzen, behalve als die vernietigd of beschadigd

zijn ingevolge een ongeval met lichamelijk letsel.
 • Gsm, hardware en software.
 • Het weglopen van vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten, die 

bij het reisgoed horen.
 • Beschadiging van breekbaar reisgoed zoals aardewerk, voorwerpen in glas, porselein en 

marmer.
 • Beschadiging van de buiten een gebouw en zonder toezicht achtergelaten voorwerpen.
 • Het verlies, het vergeten of het zoek raken van reisgoed. Wel verzekerd is als dit gebeurt 

door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na 
hun bewaarneming.

 • Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens 
het transport.

 • Waardevolle voorwerpen vervoerd door de luchtvaartmaatschappij.
Bij schade  • Is er sprake van verlies, diefstal of vermissing? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de 

politie in de plaats waar het is gebeurd. Verblijft u in een hotel, doe dan ook aangifte 
bij de hoteldirectie. Bij schade of diefstal tijdens vervoer moet u aangifte doen bij de 
vervoersonderneming.

 • De schadevergoeding wordt berekend op basis van de prijs die u heeft betaald bij de 
aankoop van de verzekerde voorwerpen. Wij houden rekening met de minderwaarde 
door ouderdom of slijtage.

 • Bij gedeeltelijke beschadiging wordt alleen de herstelling van het voorwerp vergoed.
 • De schadevergoeding kan niet hoger liggen dan de prijs die u heeft betaald bij de 

aankoop van het verzekerde voorwerp. Wij vergoeden alleen de werkelijk geleden 
schade. Er wordt ook geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade.
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 • Als het reisgoed na diefstal of definitieve niet-aflevering wordt teruggevonden, moet u 
ons de reeds ontvangen vergoeding terugbetalen.

 • De schadevergoeding is beperkt tot het verzekerde bedrag.
 • De schadevergoeding is ook beperkt tot 30% van het verzekerde bedrag per verzekerde 

persoon, voor: 
 - Elk voorwerp afzonderlijk;
 - Alle waardevolle voorwerpen samen;
 - Alle sportmateriaal en sportuitrusting samen;
 - Alle schade te wijten aan het breken van reisgoed;
 - Alle schade te wijten aan diefstal van of uit een huurwagen.

 • De administratieve kosten voor de vervanging van alle identiteitspapieren 
(identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum), bank-, krediet- en 
magnetische kaarten samen.

 - € 125 per persoon

 • De strikt noodzakelijke aankopen tot 50 % van het verzekerde bedrag per verzekerde 
persoon. Als door vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het 
buitenland met minstens 12 uur. Als dit reisgoed achteraf definitief verloren is, zal deze 
vergoeding in mindering worden gebracht van de schadeloosstelling.




