Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE – BRUSSELS AIRLINES
ANNULATIE
Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen !
Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de
gewaarborgde dekkingen. Wij raden U aan de Algemene Voorwaarden te
raadplegen op internetsite www.brusselsairlines.be.
Naam :
Adres :
Postcode :
Gemeente
Bankrekeningnummer :
PNR nummer :
Datum reservatie reis :
Prijs van de oorspronkelijke reis :
Land van bestemming :
Datum vertrek :
Datum terugkeer :

Tel :
Fax :
E-mail
Datum annulatie/transformatie :
Bedrag van de annulatiefaktuur van BRUSSELS
AIRLINES :

Duid de gedekte gebeurtenis aan (zie Algemene Voorwaarden § 1.1.b)
Medische onvoorziene gebeurtenis ( a - b - c)
Professionele onvoorziene gebeurtenis (d - e - f )
Administratieve onvoorziene gebeurtenis (g)
Familiale onvoorziene gebeurtenis (h - i )
Materiële onvoorziene gebeurtenis (j - k)
Onvoorziene gebeurtenis gelinkt met de autoriteiten (l)
Diverse onvoorziene gebeurtenis (m)
Reden van de transformatie/annulatie :

Handtekening :

Datum :

Indien u uw reis dient te annuleren of wijzigen, neem onmiddellijk contact op met
Brussels Airlines. Gelieve daarna uw aangifte te zenden naar Europ Assistance ten
laatste 5 dagen na uw aanvraag tot transformatie/annulatie bij Brussels Airlines.
Fax : +32(0)2.533.77.76
E-mail : claims@europ-assistance.be

Gelieve STEEDS:
1/ het Customer Contact Centre van Brussels Airlines te contacteren op het nummer 070 35
16 16 voor de aangifte en het bekomen van een annulatiebewijs
2/ te surfen naar de BAirlines website www.brusselsairlines.be.
3/ het schadeaangifteformulier te downloaden in geval van annulatie
4/ het aangifteformulier en de eventuele medische vragenlijst correct in te vullen.
5/ dit document, samen met alle bewijsstukken, het annulatiebewijs van Brussels Airlines en
uw bankrekeningnummer (IBAN + BIC + naam van de begunstigde), zo snel mogelijk naar
onze terugbetalingsdienst te sturen, en dit binnen de vijf dagen na annulatie:
Email: claims@europ-assistance.be
Fax: +32 (0) 2 533 77 76
Adres: Europ Assistance België (dienst claims), Triomflaan 172, 1160
Brussel, België

GEWAARBORGDE GEBEURTENISSEN

a) Ziekte, ongeval, overlijden, dringende
transplantatie van een orgaan
(als donor of ontvanger):
■ van de verzekerde;
■ van zijn/haar partner, op voorwaarde dat deze
gedomicilieerd is op hetzelfde adres
als de verzekerde, en van elk ander lid van
zijn/haar gezin dat gewoonlijk onder
hetzelfde dak woont, of van verwanten of
aanverwanten tot en met de tweede
graad;
De verzekeraar dekt de gevolgen van een
chronische of reeds bestaande ziekte van de
verzekerde indien de behandelende arts
verklaart dat hij/zij in staat was om te reizen
op het ogenblik dat de reis werd geboekt, en op
de vertrekdatum blijkt dat hij/zij de
reis niet meer kan volbrengen omdat hij/zij een
medische behandeling nodig heeft.

b) Indien de verzekerde, om medische redenen,
niet de nodige inentingen kan krijgen
voor de geplande reis;

ANDERE VEREISTE DOCUMENTEN

•
•

Medische vragenlijst – correct ingevuld
door uw behandelende geneesheer
Officieel document dat de
verwantschap aantoont

•

Medisch attest, opgesteld de dag van
de reservatie van de reis, dat bevestigt
dat verzekerde in staat is om te reizen,
ongeacht zijn/haar ziekte

•

Medisch attest met de reden van de
reisannulatie

•

Medische vragenlijst – correct ingevuld
door uw behandelende geneesheer

•

Medisch attest dat bevestigt dat de
verzekerde inderdaad de nodige
inentingen voor de reis om
gezondheidsredenen niet mag doen

c) Complicaties of problemen tijdens de
zwangerschap van de verzekerde of van een
familielid tot de tweede graad, met inbegrip van
een vroeggeboorte minstens één maand vóór
de voorziene datum;

•

Medisch attest dat complicatie
bevestigt waardoor de gezondheid van
het kind of van de moeder in gevaar
zou zijn op het ogenblik van het vertrek

d) Ontslag door de werkgever, om economische
redenen, van de verzekerde en/of
zijn/haar partner, gedomicilieerd op hetzelfde
adres, op voorwaarde dat dit ontslag
plaatsvindt na de aanvang van de dekking en
na de boeking van de reis;

•

Attest van de werkgever met reden van
ontslag

e) Intrekking van de door de werkgever reeds
toegestane vakantiedagen van de
verzekerde en/of van zijn/haar partner, met het
oog op de vervanging van een
collega (die de verzekerde had moeten
vervangen tijdens zijn/haar reis), wegens
ziekte, ongeval of overlijden van deze collega

•

Attest van de werkgever met weigering
van het voorziene verlof
Medisch attes of, desgevallend, een
overlijdensattest van de
plaatsvervanger op het werk

f) Verplichte aanwezigheid van de verzekerde
en/of van zijn/haar partner, gedomicilieerd
op hetzelfde adres, wegens een nieuwe
arbeidsovereenkomst die werd afgesloten
na de boeking van de reis, voor een duur van
minstens drie opeenvolgende
maanden, voor zover deze periode geheel of
gedeeltelijk samenvalt met de duur van
de reis;

•

Kopie van de nieuwe
arbeidsovereenkomst

g) Oproeping van de verzekerde en/of van
zijn/haar partner, gedomicilieerd op hetzelfde
adres:
■ voor humanitaire hulp of een militaire missie;
■ als getuige of jurylid voor een rechtbank;
■ voor het vervullen van rechtshandelingen voor
officiële instellingen bij de adoptie
van een kind,
en voor zover de verzekerde hiervan niet op de
hoogte was bij het boeken van
de reis

•

Officieel document dat de oproeping
van de verzekerde aantoont

h) Herexamen dat de verzekerde moet afleggen
in de periode tussen de vertrekdatum
en dertig dagen na de datum van terugkeer van
de reis indien dit examen niet kan
worden uitgesteld en dit niet geweten was bij
het afsluiten van de verzekering noch
bij het boeken van de reis;

•

Attest van herexamen

•

i) Echtscheiding, indien de procedure voor de
rechtbank werd ingeleid na de boeking
van de reis en op voorlegging van een officieel
document;

•

Officieel document dat de inleiding van
de scheiding voor de rechtbank
aantoont

j) Aanzienlijke materiële schade (meer dan
2.500 Eur) aan de woning, de tweede
verblijfplaats of de beroepslokalen, eigendom
van of gehuurd door de verzekerde
en/of zijn/haar partner, gedomicilieerd op
hetzelfde adres, die zich voordoet binnen
de dertig dagen vóór de vertrekdatum en die
veroorzaakt werd door een brand,
een ontploffing, waterschade of diefstal

•

Expertiseverslag of de factuur die de
schade aan het vastgoed aantoont
Officieel document dat aantoont dat de
verzekerde het vastgoed huurt of bezit

k) Het niet plaatsvinden van de inscheping
voorzien in het reiscontract ingevolge een
totale immobilisatie op de vertrekdatum, van het
privé-voertuig van de verzekerde
en/of zijn/haar partner, gedomicilieerd op
hetzelfde adres, door een verkeersongeval
op weg naar de plaats van inscheping
(uchthaven). De waarborg wordt uitgebreid tot
elke vertraging veroorzaakt door een panne van
het betrokken voertuig op de vertrekdatum.
Indien echter de gebeurtenis die aan de grond
ligt van deze immobilisatie minder dan één uur
vóór de voorziene inscheping plaatsvindt, komt
zij niet in aanmerking voor de toepassing van
deze waarborg;

•

Attest of factuur van een
bijstandsmaatschappij of
pechverhelpingsbedrijf

l) De weigering door de autoriteiten van het land
van bestemming om een visum af te
leveren voor de verzekerde, zijn/haar partner,
gedomicilieerd op hetzelfde adres of
een verwant tot de tweede graad;

•

Attest van weigering visum

m) Annulering van een persoon die samen met
de verzekerde vermeld staat op de
bestelbon van de reis en die verzekerd is door
hetzelfde contract of gedekt is door
een andere annulatieverzekering bij Europ
Assistance Belgium N.V. met het label van
« Europ Assistance », om één van de vermelde
redenen.

•

Attest van annulering van de andere
persoon die vermeld staat op het
reiscontract

•

