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Deze overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen
Europ Assistance en de verzekeringsnemer afgesloten is. Ze legt de prestaties vast
die door Europ Assistance aan de verzekerden wordt gewaarborgd.

1.WAARBORGEN
1.1.

Annulatiewaarborg en reiswijziging

a) Waarborg
•

Europ Assistance verbindt zich ertoe om de kosten te dekken met
betrekking tot de annulering of de wijziging van het vliegtuigticket, dat bij
Brussels Airlines werd aangekocht, wanneer deze annulering zich
voordoet ten gevolge van één van de gedekte gebeurtenissen en voor
zover deze de gedekte bedragen niet overschrijdt.

b) Gedekte 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 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 in staat was om te
reizen op het ogenblik dat het ticket werd geboekt, en op de vertrekdatum blijkt dat
hij de reis niet meer kan aanvatten omdat hij een medische behandeling nodig heeft.
b) Indien de verzekerde, om medische redenen, niet de nodige inentingen
kan krijgen voor de geplande reis;
c) Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of
van een familielid tot de 2de graad, met inbegrip van een vroeggeboorte
minstens één maand voor de voorziene datum;
d) Ontslag door de werkgever, om economische redenen, van de verzekerde
en/of zijn/haar partner, gedomicilieerd op hetzelfde adres, op
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voorwaarde dat dit ontslag plaatsvindt na de aanvang van de dekking en
na de boeking van de reis;
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 reis,
wegens ziekte, ongeval of overlijden van deze collega en op voorwaarde
dat de verzekerde een attest van de werkgever kan overhandigen,
evenals een medisch attest of, desgevallend, een overlijdensattest voor
de vervanger 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;
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;
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 gekend was bij het
afsluiten van de verzekering noch bij het boeken van de reis;
i) Echtscheiding, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na
de boeking van de reis en op voorlegging van een officieel document;
j) Aanzienlijke materiële schade (meer dan 2.500,00 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 voor de vertrekdatum en
die veroorzaakt werd door een brand, een ontploffing, waterschade of
diefstal, op voorwaarde dat het expertiseverslag en/of een factuur voor
de herstelling wordt voorgelegd;

3

k) Het niet plaatsvinden van de inscheping voorzien in het reiscontract,
ingevolge een totale immobilisatie op de vertrekdatum, van het privévoertuig van de verzekerde en/of van zijn/haar partner, gedomicilieerd
op hetzelfde adres, door een verkeersongeval op weg naar de plaats van
inscheping (luchthaven). De waarborg wordt uitgebreid tot elke
vertraging veroorzaakt door een panne van het betrokken voertuig op de
vertrekdatum, op voorwaarde dat een conform verklaard attest of
factuur van een bijstandsorganisatie of van een pechverhelpingsbedrijf
wordt voorgelegd. Indien echter de gebeurtenis die de reden uitmaakt
van deze immobilisatie minder dan één uur voor de voorziene inscheping
plaatsvindt, komt zij niet in aanmerking voor de toepassing van deze
waarborg;
l) De weigering door de autoriteiten van het land van bestemming om een
visum af te leveren aan de verzekerde, zijn/haar partner, gedomicilieerd
op hetzelfde adres of een verwant tot de tweede graad, die samen reist
met de verzekerde, voor zover de weigering niet het gevolg is van een
laattijdig aangevraagd visum.
m) Annulatie 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
hiervoor vermelde redenen.
c) Betaling van de vergoedingen
a) In geval van annulering, betaalt de verzekeraar volgende kosten terug:
- De prijs van het vervoersbewijs vermeld in het reserveringsbewijs met een max.
van EUR 2500 per persoon/ticket dat aan de verzekerde bezorgd wordt op het
ogenblik van de reservatie met uitsluiting van:
o het gedeelte van de prijs van het vervoersbewijs dat via de
luchtvaartmaatschappij in aanmerking komt voor terugbetaling
(voorwaarden ticket)
o alle overige kosten die door Brussels Airlines rechtstreeks terugbetaald
worden (vb. taks)
o Andere kosten zoals luchthaventaksen, administratieve kosten, premie voor
de verzekering, … worden niet terugbetaald door de verzekeraar. De
luchthaventaksen worden door BRUSSELS AIRLINES terugbetaald na
afhouding van een administratieve kost van EUR 35.
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- en de fuel surcharges als volgt :
o Tickets tot EUR 70
→ reële kosten met een max. van EUR 34
o Tickets tussen EUR 71 en EUR 250
→ reële kosten met een max. van EUR 60
o Tickets tussen EUR 251 en EUR 500
→ reële kosten met een max. van EUR 64
o Tickets boven de EUR 501
→geen terugbetaling van de fuel surcharges door de verzekeraar
In geval van annulering kan de waarborg nooit het verzekerde bedrag overschrijden
van de prijs van het vervoersbewijs.
b) In geval van wijziging betaalt de verzekeraar volgende kosten terug :
het prijsverschil van het ticket, met als maximum de prijs van het origineel ticket,
luchthaventaksen inbegrepen.
Andere kosten zoals administratieve kosten, premie voor de verzekeringen…worden
niet terugbetaald
d) Verplichtingen van de verzekerde
Als de verzekerde om één of andere gedekte reden niet op reis kan vertrekken, en
hij/zij zijn reis wenst te wijzigen moet hij/zij zo snel mogelijk contact opnemen met
Brussels Airlines.
Binnen de 5 dagen volgend op deze verklaring bij Brussels Airlines en in ieder geval
vóór de initieel geplande vertrekdatum, moet de verzekerde Europ Assistance België
hiervan op de hoogte brengen, gebruik makend van het standaardaangifteformulier
(downloadbaar op www.brusselsairlines.com)
Deze aangifte bij Europ Assistance dient schriftelijk te gebeuren per fax op het
nummer 02.533.77.76. of per mail naar claims@europ-assistance.be .
De verzekerde moet de richtlijnen van de verzekeraar naleven en hem alle
inlichtingen
en/of
documenten
(waaronder
originelen,
uitgezonderd
vervoersbewijzen) verschaffen die hij nuttig of nodig acht.
Tot slot verbindt de verzekerde zich ertoe om alle nodige of nuttige maatregelen te
nemen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken.
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1.2.

Waarborg « Reisvergoeding »

a) Waarborg en gedekte gebeurtenissen
In geval van vervroegde repatriëring om medische redenen of om elke andere reden
voorzien in het contract, die georganiseerd en vergoed wordt door Europ Assistance
of door een andere bijstandsmaatschappij, voor zover deze maatschappij haar
voorafgaand akkoord voor deze repatriëring heeft gegeven, waarborgt de
verzekeraar de terugbetaling van de terugvlucht vanaf het ogenblik dat
Europ Assistance of een andere bijstandsmaatschappij de aanvraag tot repatriëring
heeft ontvangen tot en met de laatste dag van de initieel voorziene reis.
b) Gedekte bedragen
• de prijs van de terugvlucht vermeld in de reservatiebevestiging dat aan de
verzekerde wordt bezorgd op het ogenblik van de reservatie van de reis, vormt het
maximumbedrag van de vergoeding;
•• in geval van onderbreking van de reis , wordt de prijs van de terugvlucht door de
verzekeraar terugbetaald. De waarborg kan nooit het verzekerde bedrag
overschrijden, met een maximum van EUR 2500 a.t.i per persoon en per reis en een
maximum van EUR 12.500 a.t.i. voor het geheel van de verzekerden en per reis,
ongeacht het aantal contracten afgesloten bij de verzekeraar.
c) Verplichtingen van de verzekerde
Indien de verzekerde in zijn vakantieoord slachtoffer is van een incident dat hem
recht geeft op een vervroegde repatriëring, moet hij hiervoor een aanvraag indienen
bij Europ Assistance of een andere bijstandsmaatschappij en moet de repatriëring
goedgekeurd worden door Europ Assistance of een andere bijstandsmaatschappij.
Binnen de vijf dagen die volgen op de terugkeer naar België moet de verzekerde de
verzekeraar hiervan op de hoogte brengen.
De verzekerde moet de richtlijnen van de verzekeraar naleven en hem alle
inlichtingen en/of documenten (waaronder originelen) verschaffen die hij nuttig of
nodig acht.
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2.TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST
2.1.

Definities

a) Verzekeringsnemer
De persoon die bij Brussels Airlines een vervoerbewijs koopt is automatisch
verzekerd , wanneer hij in de bookingmodule het luik annulering aanvinkt
en betaalt.
b) Verzekerden
Alle personen die met hun naam vermeld staan op het bij Brussels Airlines
aangekochte vervoerbewijs en op voorwaarde dat zij in één van volgende landen
verblijven:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (behalve
overzeese gebieden), Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal (behalve eilanden), Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje (behalve
Canarische eilanden), Tsjechië, Zweden, Zwitserland.
c) Verzekeraar
Europ Assistance (Belgium) N.V., R.P.R. 0457.247.904, erkend onder het
codenummer 1401 voor de uitoefening van de takken 1, 9, 13, 15, 16 en 18, met
maatschappelijke zetel Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
d) Verblijfplaats
Dit is de plaats waar de verzekeringsnemer en/of elke andere persoon vermeld in
deze overeenkomst is ingeschreven in de hiervoor bestemde registers van de
burgerlijke stand.
e) Luchtvaartmaatschappij
Brussels Airlines.
f) Ziekte
Elke aantasting van de gezondheid die zich op plotse en onverwachte wijze voordoet
en die onweerlegbaar vastgesteld wordt door een erkend geneesheer en die elke
verdere uitvoering van het afgesloten reiscontract onmiddellijk onmogelijk maakt.
g) Lichamelijk ongeval
Elke aantasting van de fysieke integriteit met een plotse oorzaak buiten de wil van de
verzekerde, die onweerlegbaar vastgesteld wordt door een erkend geneesheer en
die elke verdere uitvoering van het afgesloten reiscontract onmiddellijk onmogelijk
maakt.
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h) Ontslag om economische redenen
Onder economische reden verstaat men een reden die verband houdt met de
situatie van de onderneming en die dus niets te maken heeft met de werknemer als
persoon. Zij moet te wijten zijn aan economische moeilijkheden, technologische
wijzigingen of een noodzakelijke reorganisatie van de activiteiten van de
onderneming.
i) Partners
Onder partners verstaat men zowel gehuwde personen die onder hetzelfde dak
wonen als ongehuwde personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en onder
hetzelfde dak wonen, met inbegrip van wettelijk samenwonenden.
j) Immobilisatie
Als resultaat van een aanrijding (botsing tegen een vast of bewegend voorwerp),
kanteling, van de weg af raken of brand van het verzekerde voertuig dat zich al dan
niet in het verkeer bevond, met als rechtstreeks gevolg dat het voertuig niet meer
kan rijden of dat het besturen ervan een gevaar vormt met betrekking tot de
bepalingen van het verkeersreglement.
k) Verwantschap in 2de graad
Hieronder verstaat men: vader, moeder, broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster,
schoonzoon, schoondochter, schoonvader, schoonmoeder, grootouders en
kleinkinderen.
l) Herhaaldelijk hervallen
Symptomatische opflakkeringen van een reeds bestaande of chronische ziekte die
zich meer dan één keer per jaar voordoen.
m) Geestesziekte
Ziekte die de gedachtegang en/of het gedrag lichtjes of ernstig verstoort, waardoor
de zieke niet opgewassen is tegen de gewone vereisten en de alledaagse routines
van het leven.

2.2.

Territoriale uitgestrektheid

De waarborgen zijn geldig voor de hele wereld, ongeacht de reisbestemming.

2.3.

Duur

a) Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst is geldig zodra de klant een vervoersbewijs heeft gereserveerd en
de optie annulering heeft onderschreven bij Brussels Airlines en blijft geldig tot op
het ogenblik van zijn terugkeer.
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b) Inwerkingtreding van de waarborg
De waarborg “Reiswijziging” en “Annulering” begint te lopen op de datum van de
reservering en betaling van een vliegtuigticket en de optie annulering bij Brussels
Airlines en eindigt op de vertrekdatum.
De gewaarborgde reis begint op de initiële vertrekdatum en op het moment dat de
verzekerde de woonplaats verlaat, met als doel een vlucht te nemen.

2.4.

Afsluiten van verschillende verzekeringen bij de verzekeraar

Wanneer de verzekeringsnemer verschillende polissen onderschrijft die dezelfde
risico’s dekken, dan gelden de voorwaarden van de polis met de hoogste
waarborgen. Bij annulatie kan de waarborg nooit hoger zijn dan het verzekerde
bedrag, ongeacht het aantal contracten dat de verzekeringsnemer voor dat risico
heeft afgesloten.

2.5.

Eerder afgesloten verzekeringen

Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor hetzelfde
risico, kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar
schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en tot
beloop van de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. De verzekeraar kan zich in dat
geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die hetzelfde risico
dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude.
De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 45 §2 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

2.6.

Recht op controle door de verzekeraar

De verzekerde erkent het recht van verzekeraar om alle verklaringen van de
verzekerde en/of alle documenten voorgelegd door de verzekerde te verifiëren.

3. JURIDISCH KADER
3.1.

Subrogatie

De verzekeraar treedt in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen elke
verantwoordelijke derde ten belope van het bedrag van de uitbetaalde
schadevergoeding en dit overeenkomstig artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op
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de landverzekeringsovereenkomst. De verzekeraar kan van de verzekerde, in de
mate van het geleden nadeel, de terugbetaling vorderen van de betaalde
schadevergoeding, indien door zijn/haar toedoen de indeplaatsstelling ten voordele
van de verzekeraar niet kan plaatsvinden.

3.2.

Verjaring

Iedere vordering die voortvloeit uit de overeenkomst verjaart na drie jaar vanaf de
datum van de gebeurtenis die deze vordering doet ontstaan.

3.3.

Geschillen

Iedere betwisting die voortvloeit uit het verzekeringscontract, is onderworpen aan
de Belgische wetgeving en kan uitsluitend door de bevoegde rechtbanken van België
behandeld worden.

3.4.

Wet van toepassing op de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt beheerd door de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.
Ombudsman verzekeringen:
Elke klacht betreffende de overeenkomst kan worden gericht aan:
- Europ Assistance Belgium N.V. ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan
172 te 1160 Brussel (complaints@europ-assistance.be) of,
- De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 te 1000 Brussel
(www.ombudsman.as) ongeacht de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een
rechtsvordering in te stellen.

3.5.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd in één
of meer databanken van de verzekeraar, wordt ingelicht over de volgende punten,
conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer:
•De beheerder van het bestand is Europ Assistance, gevestigd te 1160 Brussel,
Triomflaan, 172.
•Bedoeling van deze bestanden is de identificatie van de verzekeringsnemer, de
verzekerden en de begunstigden, het beheer van de contracten en de optimalisatie
van de bestaande klantenrelaties.
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•Elke persoon die zijn identiteit bekendmaakt, kan de gegevens bekomen die over
hem in het bestand opgeslagen zijn. Hij heeft het recht om de correctie of de
vernietiging te eisen van elk persoonlijk gegeven dat onvolledig of irrelevant is in het
kader van het doel van de gegevensverwerking.
•Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet deze persoon een gedateerde en
ondertekende aanvraag richten aan de klantendienst van Europ Assistance. Hij mag
ook raadpleging vragen van het openbaar register van geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens dat bijgehouden wordt door de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
•In geval van bedrieglijke aanwending of misbruik van de diensten van de
verzekeraar, behoudt deze zich het recht voor om de inhoud van de bestanden mee
te delen aan de Groepering voor economische belangen Datassur, de Meeussquare
29 te 1000 Brussel.

3.6.

Instemmingsclausule

De verzekeringsnemer, die handelt in zijn eigen naam of in naam en voor rekening
van de verzekerden, geeft toestemming aan de verzekeraar om de medische of
gevoelige gegevens over zijn persoon en van de verzekerden voor zover dit nodig is,
te verwerken voor de volgende doeleinden: verzekeringenbeheer, kostenbeheer,
afrekening van de verzekering en beheer van een eventueel geschil.

3.7.

Bedrog

Elk bedrog vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen
van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten op de
verzekeraar verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden
ingevuld.
De verzekeraar behoudt zich natuurlijk het recht om de frauderende verzekerde te
laten vervolgen door de bevoegde rechtbanken.

4. UITSLUITINGEN
Zijn steeds uitgesloten: schade, ziekte, ongeval of overlijden ten gevolge van:
•
•

gebeurtenissen veroorzaakt door nalatigheid of opzet van de verzekerde;
voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer gevorderd stadium;
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•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

een toestand van alcoholintoxicatie (hoger dan 0,5 gram/liter) of onder
invloed van drugs of verdovende of kalmeermiddelen of medicijnen die niet
voorgeschreven zijn door een erkend geneesheer;
een ongeval veroorzaakt door het feit dat de bestuurder in staat van
dronkenschap verkeerde of onder invloed van drugs of verdovende
middelen was en waarbij de persoon die de reden is van de aanvraag tot
tussenkomst van de verzekeraar, inzittende of begeleider was;
depressiviteit, een geestesziekte of een zenuwziekte, behalve als het de
eerste maal is dat deze zich voordoet;
een vrijwillige ingreep in een zwangerschap;
een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming of
een andere natuurramp;
een terroristische aanslag, een oorlog, een opstand, een oproer, een
staking of elke andere gebeurtenis die een gevaarlijke situatie met zich
meebrengt;
een incident of ongeval tijdens een motorwedstrijd (koers, competitie,
rally, langeafstandsrit) wanneer de verzekerde hieraan deelneemt als
deelnemer of als helper van een deelnemer;
thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen die het
resultaat zijn van een wijziging in de atoomdeeltjes of stralingen van radioisotopen;
het financieel onvermogen van de verzekerde;
elke vertraging veroorzaakt door weerkerende en voorspelbare
verkeersproblemen;
elke reden die aanleiding geeft tot annulatie, omvorming of vergoeding van
de reis, en die gekend was op het ogenblik dat het verzekeringscontract
werd afgesloten;
gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de geldigheidsdata van het
contract;
al wat niet uitdrukkelijk en formeel wordt bepaald in deze overeenkomst.

De uitsluitingen zijn zowel van toepassing voor de verzekerde als voor de personen
waarvan de medische toestand aan de oorsprong ligt van de gevraagde interventie.
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