SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN BRUSSELS AIRLINES EN EUROP ASSISTANCE
(BELGIUM) N.V.
- ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND
De hierna beschreven algemene voorwaarden bepalen en definiëren alle
bijstandsprestaties die door EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) in het kader van de
overeenkomst worden aangeboden.
Alleen de dekkingen die gedetailleerd zijn beschreven in de door de verzekeringnemer
ondertekende bijzondere voorwaarden, kunnen worden ingeroepen.
Hoofdstuk I
Toepassingsvoorwaarden
1.1 Algemene definities
Wij
Europ Assistance (Belgium) N.V., R.P.R. 0457.247.904., erkend onder codenummer 1401 om de
takken 13,16,18 (Bijstand ) uit te oefenen (K.B. van 02.12.1996, B.S. van 21.12.96) en 47696 als
verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
Verzekeringsmakelaar
DELTA Air Transport NV , erkend onder nummer 61224 als verzekeringsagent, met sociale zetel
in de Jaargetijdenlaan, 100-102 bus 30 te 1050 Brussel.
Verzekeringnemer
De persoon die de optie bijstand onderschrijft en betaalt via de booking engine direct sales
Brussels Airlines.
U, de verzekerde
De volgende natuurlijke personen worden beschouwd als verzekerden :
• alle personen die via de booking engine direct sales Brussels Airlines de optie reisbijstand
onderschrijven en nominatief op het ticket vermeld staan
De verzekerden moeten in één van de onder artikel 1.2.1 genoemde landen wonen.
Woonplaats
De plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters of in elk ander administratief register dat
er wordt bijgehouden.
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Land van domicilie
Het land waar uw wettelijke woonplaats(domicilie) is gevestigd, voor zover dat land is
opgenomen in artikel 1.2.1.
Land van herkomst
Onder land van herkomst wordt verstaan één van de onder artikel 1.2.2 opgesomde
landen, waarvan het personeelslid de nationaliteit bezit.
Beroepsverplaatsing
Elke verplaatsing voor rekening van de verzekeringnemer. Wij hebben het recht het
beroepskarakter van de verplaatsing evenals de oorspronkelijk door de verzekeringnemer
voorziene duur te controleren. De verlenging van de beroepsverplaatsing voor privédoeleinden maakt een einde aan het beroepsmatig karakter van de verplaatsing.
Privé-verplaatsing
Elke verplaatsing die niet beantwoordt aan de definitie van “beroepsverplaatsing”.
Ziekte
Elke onvoorziene aantasting van de gezondheid met objectief waarneembare symptomen,
vastgesteld door een arts en die verzorging noodzakelijk maakt.
Ongeval (persoon)
Een plotselinge en toevallige gebeurtenis, ongewild in hoofde van het slachtoffer, die een
objectief waarneembaar letsel veroorzaakt.
Schadegeval
Toevallige gebeurtenis die recht geeft op de waarborg van deze overeenkomst.
Vrijstelling
Gedeelte van de vergoeding dat te uwen laste blijft.
Bagage
Persoonlijke bezittingen die door de verzekerde in het verzekerde voertuig worden vervoerd,
met inbegrip van katten en honden, maar met uitsluiting van alle andere dieren. Worden niet
gelijkgesteld met bagage: zweefvliegtuigen, handelsgoederen, wetenschappelijke apparatuur,
bouwmateriaal, huisraad, paarden, vee.
Hotelkosten
Onder “hotelkosten” verstaan wij de kosten van de kamer en het ontbijt, ten belope van de
bedragen die in de overeenkomst zijn voorzien en met uitsluiting van alle andere kosten.
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1.2 Geografische definities
1.2.1
De landen waar uw wettelijke woonplaats moet zijn gevestigd
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (behalve overzeese
gebieden), Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Lettland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,Portugal (behalve eilanden),
Roemenië, Slovakije, Slovenië,Spanje (behalve Canarische eilanden), Tsjechië, Zweden,
Zwitserland.
1.2.2 De landen die in aanmerking komen als land van herkomst
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (behalve overzeese
gebieden), Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Lettland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,Portugal (behalve eilanden),
Roemenië, Slovakije, Slovenië,Spanje (behalve Canarische eilanden), Tsjechië, Zweden,
Zwitserland.
1.2.3 Territoriale uitgestrektheid van de bijstand
Bijstand aan personen (hoofdst. II), Reisbijstand (hoofdst. III)
Volgens de letter D of E die voor elk artikel is vermeld, zijn de prestaties van toepassing op
schadegevallen die zich hebben voorgedaan:
D = in het land van de woonplaats van de verzekerde, zoals bepaald in artikel 1.1 ;
E = in het buitenland, d.w.z. in heel de wereld, met uitzondering van de (hierna genoemde)
uitgesloten landen en het land waar de verzekerde woont;
D/E = zowel in het land van de woonplaats als in het buitenland met uitzondering van de
(hierna vermelde) uitgesloten landen.
Landen die uitgesloten zijn van enige vorm van bijstand.
De volgende landen komen niet in aanmerking voor bijstand aan personen en aan voertuigen:
Afghanistan, Antarctica, Bouvet, Christmas, Cocos, Falkland, Heard en MacDonald, Mineures,
Salomon, Kiribati, Marshall, Micronesië, Nauru, Niue, Palau, Pitcairn, Westelijke Sahara, SintHelena, Samoa, Somalië, Franse zuidpoollanden, Oost-Timor, Tokelaou, Tonga, Tuvalu, Wallis
en Fortuna.
Britse gebieden in de Indische oceaan, South Georgia & S. Sandwich, U.S. Minor Outlying
Islands, Vanuatu.
De landen of streken die verwikkeld zijn in een burger- of een buitenlandse oorlog en de
landen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd door oproer, volksopstanden,
stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk maken.
1.3 Diverse toepassingsvoorwaarden
1.3.1 Aard en duur van de in het buitenland gedekte verplaatsingen
De verplaatsingen in het buitenland worden door het huidige contract gedekt vanaf de
vertrekdatum vermeld op het ticket tot en met de retourdatum.
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1.3.2 Vervoerbiljet
Om u te vervoeren of te repatriëren waarborgen wij, behoudens medische contra-indicaties,
het transport per spoor of met een lijnvlucht, afhankelijk van de locale mogelijkheden.
1.3.3 Bijstand op verzoek
Als onze bijstand niet contractueel is gewaarborgd, zijn wij onder bepaalde, vooraf te bepalen
voorwaarden bereid onze middelen en onze ervaring tot uw beschikking te stellen, tegen
betaling van alle kosten. Contacteer ons.
1.4 Beroep op onze prestaties
Onze bijstandsdiensten staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar op het nummer
(0032) (0)2 541 91 27 (BAirlines Assistance)
Hoofdstuk II
Bijstand aan personen bij ziekte, letsel en overlijden.
De prestaties van hoofdstuk II zijn van toepassing bij ziekte - letsel - overlijden van een
verzekerde tijdens een verplaatsing.
• Onze prestaties kunnen de interventies van de overheidsdiensten niet vervangen, zeker niet
op het vlak van noodhulp.
• Als u tijdens een verplaatsing gekwetst of ziek wordt, moet u eerst en vooral een beroep
doen op de locale hulpdiensten (ziekenwagen, ziekenhuis, geneesheer) en ons vervolgens de
gegevens van de behandelende arts doorseinen.
2.1

Bezoek aan de persoon die in het ziekenhuis is opgenomen (D/E)

Als u tijdens een verplaatsing zonder het gezelschap van een verwant wordt overgebracht
naar een ziekenhuis en als de artsen uw vervoer of repatriëring binnen 120 uur na uw opname
verbieden :
• dan organiseren en betalen wij de verplaatsing heen en terug van een door u gekozen
verwant vanuit één van de onder 1.2.2 genoemde landen, om hem/haar in staat te
stellen zich bij uw ziekbed aan te melden;
• wij boeken voor deze verwant, binnen de grenzen van de locale beschikbaarheid, een
hotelkamer in de buurt van het ziekenhuis en nemen tijdens de duur van de opname in het
ziekenhuis de hotelkosten ten belope van 75 EUR per nacht voor onze
rekening gedurende maximaal 7 nachten;
2.2

Vervoer/repatriëring van de zieke of gewonde (D/E)

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen naar aanleiding van een ongeval of een ziekte
tijdens een verplaatsing en de behandelende arts geeft toelating om u te vervoeren of te
repatriëren, dan organiseren en betalen wij, afhankelijk van uw medische toestand :
• ofwel de terugkeer naar uw woonplaats of naar een geschikt ziekenhuis in de buurt van uw
woonplaats;
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• ofwel de overbrenging naar de woonplaats van uw echtgenoot, uw vader, uw moeder of uw
kinderen in uw land van herkomst of naar een geschikt ziekenhuis in de buurt van deze
woonplaats.
Afhankelijk van de medische toestand wordt u, eventueel onder medisch toezicht,
vervoerd in een lichte of gewone ziekenwagen, in een slaapwagen, in het eersteklas
secompartiment van een trein (slaapwagon of zitplaats), in een lijnvliegtuig of in een
hospitaalvliegtuig. De vervoersbeslissing en de keuze van het vervoermiddel worden
uitsluitend ingegeven door uw gezondheid en de naleving van de geldende
verzorgingsvoorschriften.
De definitieve beslissing tot repatriëring wordt genomen door onze artsen, na overleg met de
locale artsen en indien nodig met de behandelende huisarts. Als u het niet eens bent met de
beslissing die door onze artsen als de meest opportune wordt beschouwd, ontslaat u ons
expliciet van alle verantwoordelijkheid.
Als u uit medische overwegingen vóór uw terugkeer naar een ziekenhuis dichtbij uw
woonplaats eerst naar een verzorgingscentrum in de buurt moet worden vervoerd, dan
organiseren en betalen wij ook dat eerste vervoer.
Als u dat wenst kan onze medische dienst een bed bespreken op de dienst waar uw opname is
voorzien.
2.3

Terugkeer van de gerepatrieerde verzekerde naar de oorspronkelijke verblijfplaats of
reis van een vervanger (E)

Als u door ons in uitvoering van artikel 2.2 werd gerepatrieerd naar aanleiding van een
beroepsverplaatsing in het buitenland, dan organiseren en betalen wij:
• ofwel uw terugkeer naar uw oorspronkelijke verblijfplaats voor zover die terugkeer
plaatsvindt in de maand die volgt op uw repatriëring uit hoofde van artikel 2.2 ;
• ofwel de heenreis van de persoon die door uw werkgever werd aangeduid om u in het
buitenland te vervangen voor zover die vervanging plaatsvindt binnen vijftien dagen volgend
op uw repatriëring uit hoofde van artikel 2.2.
2.4 Begeleiding van de zieke of gekwetste (D/E)
Als u door ons in uitvoering van artikel 2.2 werd vervoerd of gerepatrieerd, dan
organiseren en betalen wij de terugkeer van een persoon die met u meereisde of die zich in
uitvoering van artikel 2.1 aan uw ziekbed heeft gemeld, naar de plaats waar men u in uitvoering
van artikel 2.2 naartoe heeft gebracht. Afhankelijk van het advies van onze medische dienst
wordt de begeleider al dan niet samen met u vervoerd.
Als de persoon die u tijdens uw vervoer of repatriëring begeleidt, nadien wil doorreizen naar
zijn woonplaats in één van de onder artikel 1.2.2 genoemde landen, dan organiseren en betalen
wij zijn terugkeer naar zijn woonplaats.
2.5 Bijstand bij overlijden (D/E)
§ 1 Als de verzekerde tijdens een privé- of beroepsverplaatsing overlijdt en als de begrafenis
of de crematie is voorzien in het land waar de verzekerde woonde of in zijn land van
herkomst, dan organiseren wij de repatriëring van het stoffelijk overschot van het ziekenhuis
of het mortuarium naar het land waar de verzekerde woonde of naar zijn land van herkomst.
Wij betalen:
•de kosten voor balseming en kisten;
•de kosten voor de lijkkist en andere speciale voorzieningen die voor het vervoer zijn vereist,
tot een bedrag van 1.500 EUR;
• de kosten voor het vervoer van de kist, met uitsluiting van de ceremonie- en
begrafeniskosten.
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§ 2 Als de familie van de verzekerde het stoffelijk overschot naar een ander land (dus niet het
land waar de verzekerde woonde, noch zijn land van herkomst) wenst te laten overbrengen,
dan zijn wij bereid deze overbrenging te organiseren en te betalen ten belope van het bedrag
dat wij in uitvoering van § 1 zouden hebben uitgetrokken.
§ 3 Als de begrafenis of de crematie doorgaat in het land waar de verzekerde is overleden, dan
betalen wij de hierna opgesomde kosten ten belope van het totaalbedrag dat wij in uitvoering
van § 1 zouden hebben uitgetrokken:
•de kosten voor de balseming en het kisten;
• de kosten voor de lijkkist of de urne ten belope van 1.500 EUR;
• de kosten voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot, met uitsluiting van de
ceremoniekosten;
• de kosten voor de repatriëring van de urne naar het land waar de verzekerde woonde of
naar zijn land van herkomst;
• een vervoerbewijs (heen en terug) vanuit een onder artikel 1.2.2 genoemd land om een
familielid tot de 2de graad in staat te stellen zich ter plaatse te begeven.
§ 4 Als de meegereisde verzekerden door het overlijden van de verzekerde niet meer met de
oorspronkelijk voorziene middelen naar het land waar zij wonen of naar hun land van
herkomst kunnen terugkeren, dan organiseren en betalen wij de terugkeer van de andere
verzekerden naar hun woonplaats.
2.6 Verzending van brillen, prothesen, geneesmiddelen (E)
Als u onderweg bent en ter plaatse geen gelijksoortige, door uw huisarts voorgeschreven en
absoluut onmisbare bril, prothese of geneesmiddelen vindt, dan bestellen wij ze op uw
aanwijzingen in het land waar u woont en sturen wij ze op de door ons gekozen manier op.
Deze prestatie blijft onderworpen aan het akkoord van onze artsen, aan de plaatselijke
wetgeving en aan de voorwaarde dat het equivalent in EUR van de prijs van het voorwerp ons
vooraf in België wordt overgemaakt op de door u gekozen manier. Wij nemen de
kosten voor de verzending van deze voorwerpen voor onze rekening, de aankoopprijs
blijft te uwen laste.
2.7 Vervoer/repatriëring van de bagage (D/E)
Naast de terugkeer naar uw woonplaats betalen wij eveneens de kosten van het vervoer van
de bagage waarvoor u een vervoerbewijs van een beroepsexpediteur kunt voorleggen.
2.8 Aanvullende terugbetaling van medische kosten opgelopenin het buitenland (E), is niet van
toepassing voor personen gedomicilieerd in Zwitserland
Als de verzekerden in het land waar zij wonen niet bij een ziekenfonds of een andere
ziekteverzekering zijn aangesloten of als zij de voorschriften van hun ziekenfonds of
ziekteverzekering niet naleven (meer bepaald als zij hun bijdragen niet regelmatig
betalen), dan komt Europ Assistance niet tussen in de medische kosten.
§ 1 De aanvullende terugbetaling dekt de zorgen die in het buitenland werden ontvangen naar
aanleiding van een onvoorzienbare ziekte zonder bekende antecedenten of een ongeval
tijdens een verplaatsing.
§ 2 Er wordt pas overgegaan tot een aanvullende terugbetaling na uitputting van de
vergoedingen die u voor dezelfde risico’s worden uitgekeerd door de sociale zekerheid, het
ziekenfonds en/of elke andere voorzorgs- of verzekeringsinstelling. De tussenkomst in de
medische kosten vervalt bij de repatriëring of op het ogenblik dat u de repatriëring
afwijst of doet uitstellen.
§ 3 Dit zijn de medische kosten opgelopen in het buitenland, die recht geven op onze
aanvullende terugbetaling:
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• de honoraria van artsen en chirurgen;
• de door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
• kleine maar dringende tandheelkundige ingrepen ten belope van 200 EUR inclusief taksen
per persoon;
• de kosten voor opname in het ziekenhuis ;
• de kosten voor een ziekenwagen die door een geneesheer voor een plaatselijk traject werd
ingezet ;
• de kosten voor een verlengd verblijf van de patiënt in het hotel, opgelegd door een
geneesheer, ten belope van 500 EUR, als de zieke of gekwetste op de oorspronkelijk
voorziene datum niet kan terugkeren naar het land waar hij woont.
§ 4 De aanvullende terugbetaling van de onder §2 en §3 genoemde medische kosten is
gewaarborgd ten belope van 250.000 EUR inclusief taksen per persoon en per
verzekeringsjaar. De terugbetaling gebeurt op basis van de volgende bewijsstukken:
• een gedetailleerd medisch verslag van de voorschrijvende geneesheer die u in het
buitenland verzorgt ;
• de originele afrekeningen van het ziekenfonds en/of de verzekeringsinstellingen ter staving
van de ontvangen uitkeringen, evenals een kopie van de onkostennota’s en facturen;
• als uw ziekenfonds of de andere voorzorgs- of verzekeringsinstelling waarbij u bent
aangesloten, weigert tussen te komen, dan stuurt u ons het attest van de weigering en de
originele stukken van uw uitgaven.
De terugbetaling is onderworpen aan een vrijstelling van 125 EUR per schadegeval. Voor kleine
dringende tandheelkundige ingrepen wordt een vrijstelling van 40 EUR toegepast.
2.9 Voorschot op hospitalisatiekosten (E)
Als wij het ziekenhuis de onder artikel 2.8 § 3 gewaarborgde kosten voorschieten, dan sturen
wij u de betaalde verzorgingsfacturen op. U dient ze dan aan uw ziekenfonds of uw
verzekering over te maken en ons het door hen gestorte aandeel terug te betalen. De
transactiekosten zijn voor uw rekening.
Hoofdstuk III
Reisbijstand
3.1 Verlies en diefstal van reisdocumenten (E)
§ 1 Bij verlies of diefstal van identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) tijdens
een verplaatsing adviseren wij u over de te volgen procedures (klacht neerleggen, nieuwe
papieren aanvragen, enzovoort).
§ 2 Bij verlies of diefstal van reisdocumenten tijdens een verplaatsing bieden wij onze
diensten aan om op uw kosten de nodige biljetten te bestellen, zodat u uw reis kunt
voortzetten.
3.2 Verlies of diefstal van beroepsdocumenten (E)
Bij diefstal of verlies van beroepsdocumenten tijdens een beroepsverplaatsing in het
buitenland, sturen wij u op onze kosten de documenten op die wij van uw firma ontvangen.
3.3 Verlies of diefstal van bagage (E)
Bij verlies of diefstal van uw bagage tijdens een verplaatsing en op voorwaarde dat u bij de
locale instanties klacht hebt neergelegd, organiseren en betalen wij de verzending van een
koffer met persoonlijke bezittingen. Wij komen deze koffer in uw woonplaats ophalen en
sturen ze naar uw verblijfplaats.
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3.4

Vervroegde terugkeer bij hospitalisatie van uw partner, vader,moeder of kind (D/E)

§ 1 Als uw partner, uw vader, uw moeder, uw schoonvader, uw schoonmoeder of uw kind
ouder dan 18 jaar tijdens uw verplaatsing onverwacht langer dan 120 uur moet worden
gehospitaliseerd in één van de onder artikel 1.2.1 en 1.2.2 genoemde landen en de geneesheer
ter plaatse bevestigt dat de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt uw
aanwezigheid aan zijn ziekbed rechtvaardigt, dan organiseren en betalen wij :
• ofwel de terugkeer naar het land van hospitalisatie van alle verzekerden die deze band van
verwantschap met de patiënt hebben evenals van alle minderjarigen die hen
vergezellen. Wij nemen de kosten voor deze terugkeer slechts ten laste ten belope van de
kosten voor de terugkeer naar uw/hun woonplaats.
• ofwel biljetten heen en terug voor sommige verzekerden die de vereiste verwantschapsband
bezitten ten belope van de totale kostprijs van de retourbiljetten uit hoofde van de vorige
alinea. De terugkeer op onze kosten moet ten laatste 15 dagen na de heenreis plaatsvinden.
3.5

Vervroegde terugkeer bij hospitalisatie van uw kind jonger dan 18 (D/E)

§ 1 Als uw kind jonger dan 18 tijdens een verplaatsing onverwacht en langer dan 48 uur moet
worden gehospitaliseerd in één van de onder artikel 1.2.1 of 1.2.2 genoemde landen, dan
organiseren en betalen wij uw terugkeer naar uw land van domicilie. Als uw kind in een ander
land is gehospitaliseerd dan het land waar u gedomicilieerd bent, dan organiseren en betalen
wij uw reis naar dat land ten belope van de kostprijs van de repatriëring naar uw land van
domicilie.
§ 2 Als u uw kind niet onmiddellijk kunt vervoegen, dan houden wij u op de hoogte van de
evolutie van zijn gezondheidstoestand.
3.6

Vervroegde terugkeer wegens overlijden (D/E)

§ 1 Als een familielid (met name: echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen,
schoondochters, schoonzonen, broers, schoonbroers, zusters, schoonzusters, grootouders van
vaders- en moederszijde, grootouders van vaders- en moederszijde van uw echtgenoot,
kleinkinderen en kleinkinderen van uw echtgenoot) tijdens een privé-verplaatsing onverwacht
overlijdt, dan organiseren en betalen wij de terugkeer naar het land van herkomst of naar het
land waar de woonplaats is gevestigd van alle verzekerden die dezelfde band van
verwantschap met de overledene hebben. Daartoe moeten wij zo snel mogelijk in het bezit
worden gesteld van een overlijdensattest van de gemeente waarin de verwantschap wordt
bevestigd.
Bij een beroepsverplaatsing organiseren en betalen wij de heen- en terugreis naar het land van
herkomst of het land waar de woonplaats is gevestigd.
§ 2 Als sommige personen die met de overledene de band van verwantschap waarvan
sprake in §1 hebben, liever ter plaatse blijven, dan krijgen de andere verzekerden met de
vereiste verwantschapsband één of meer biljetten heen en terug ten belope van de totale
kostprijs van de enkele retourbiljetten die wij uit hoofde van de vorige alinea zouden zijn
verschuldigd. De terugkeer op onze kosten moet plaatsvinden uiterlijk 7 dagen na de
begrafenis.
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§ 3 Als de overledene wordt begraven in een ander land dan uw land van herkomst of uw land
van domicilie en als u naar de begrafenis wenst te gaan, dan komen wij tussen ten belope van
het bedrag dat wij zouden hebben toegekend voor een enkel retourbiljet naar uw woonplaats.
3.7

Vervroegde terugkeer voor een zwaar schadegeval aan de woonplaats (D/E)

Wanneer uw woonplaats tijdens uw verplaatsing ernstig wordt beschadigd door een brand,
waterschade, een storm, een hagelbui, een explosie, een implosie of diefstal met braak, en uw
aanwezigheid is vereist, dan organiseren en betalen wij het vervoer van één verzekerde om
hem in staat te stellen naar de woonplaats terug te keren en vervolgens, indien nodig,
opnieuw naar zijn verblijfplaats te reizen. De terugkeer naar zijn verblijfplaats moet
binnen 15 dagen plaatsvinden.
Wij moeten zo snel mogelijk in het bezit worden gesteld van het bewijs van het schadegeval,
uitgereikt door de lokale bevoegde instanties.
3.8 Verzenden van dringende berichten (D/E)
Als u een beroepsverplaatsing maakt en u kunt onmogelijk een persoon contacteren die zich
in een van de onder artikel 1.2.1 genoemde landen bevindt, dan kunnen wij op uw verzoek
dringende fax-, telex- of telefonische berichten in verband met uw werk ontvangen en/of
verzenden. Deze prestatie blijft uitsluitend beperkt tot de ontvangst en de verzending van de
berichten en kan niet worden ingeorpen voor de verwerking van de informatie.
3.9 Terbeschikkingstelling van geld (E)
Als u ons in het kader van deze overeenkomst om bijstand hebt verzocht en u wordt met
onverwachte uitgaven geconfronteerd, dan stellen wij u op uw verzoek de vereiste som in
deviezen ter beschikking ten belope van maximaal 5.000 EUR. Voordat wij u deze fondsen
voorschieten, eisen wij wel een terugbetalingsgarantie.
3.10
Bijstand van een tolk (E)
Als u van bijstand in het buitenland geniet, kunt u de hulp van onze diensten of onze
correspondenten inroepen als de taal van het land waar u verblijft, u verhindert u
verstaanbaar te maken.
3.11 Bijstand in geval van gerechtelijke vervolging (E)
Als u in het buitenland naar aanleiding van een verkeersongeval gerechtelijk wordt
vervolgd, schieten wij u vanaf de storting van een waarborg of borgsom ten belope van onze
winst de volgende bedragen voor :
• het bedrag van de boete die door de rechtbank wordt geëist, tot een bedrag van maximum
12.500 EUR per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen wij u een
gewaarmerkte kopie van het vonnis van de rechtbank ;
• het honorarium van een advocaat die u vrij in het buitenland mag kiezen, tot een bedrag van
maximum 1.300 EUR.
U verbindt zich ertoe ons deze voorschotten uiterlijk 30 dagen na onze storting terug te
betalen. Wij komen niet tussen in de gerechtelijke gevolgen in België van een eventuele
rechtsvervolging in het buitenland.
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Hoofdstuk IV
Infodienst
4.1
Hoe bereikt u onze infodienst?
• Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur (Belgische
tijd). Dringende medische inlichtingen zijn dag en nacht beschikbaar.
• Deze informatie kan uitsluitend telefonisch worden verkregen en verstrekt. Sommige vragen
kunnen mogelijk niet onmiddellijk worden beantwoord.
• Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor uw interpretatie van de
informatie noch voor het gebruik dat u van de meegedeelde inlichtingen maakt.
De inlichtingen worden gegeven in het Frans, het Nederlands of het Engels.
4.2Leisure Line
4.2.1 Algemene reisinformatie
Wij verstrekken alle inlichtingen met betrekking tot :
• de visa en de administratieve formaliteiten die vóór en tijdens de reis voor de personen en
de voertuigen moeten vervuld worden;
• de verplichte of aanbevolen inentingen;
• de gezondheidsvoorzorgen en de medische veiligheidsmaatregelen die in acht moeten
worden genomen voor het land dat u bezoekt;
• de verplichte formaliteiten voor de huisdieren die u wilt meenemen;
• de douanevoorschriften met betrekking tot privé-gebruik;
• de adressen en telefoonnummers van de consulaire vertegenwoordigingen en van de
toeristische verenigingen in de landen van de Europese Unie;
• het klimaat en de kleding die u moet meenemen;
• de vakantiedagen, het tijdsverschil;
• de reisvoorwaarden: transportmiddelen (lucht, water, land), uurregelingen.
4.2.2 Aanvullende info voor de onder artikel 1.2.2 genoemde landen
Wij geven u informatie over hotels en restaurants (prijzen, adressen, opzoeken van
gespecialiseerde restaurants) in de onder artikel 1.2.2 genoemde landen.
4.2.2 Zakelijke informatie
Wij geven u informatie over :
•congressen, salons en tentoonstellingen wereldwijd;
•hotels met voorzieningen voor zakenlui (seminaries, organisatie van vergaderingen, …);
• Kamers van Koophandel en overheidsinstellingen;
• praktische info: munteenheid, vakantiedagen, tijdsverschil;
• de "business-centers" (secretariaat, kopiëren, vertalingen) die in de grote steden beschikbaar
zijn;
• de culturele evenementen in de belangrijkste steden van de Europese Unie (concerten,
tentoonstellingen, theater, ...).
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Hoofdstuk V
Uitsluitingen en algemene waarborgbeperkingen voor de hoofdstukken ii tot v
5.1
Uitsluitingen
Zijn uitgesloten van de waarborg:
• incidenten of ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens gemotoriseerde proeven
(wedstrijden, competitie, rally’s, raids) waaraan u als piloot of assistent van een piloot hebt
deelgenomen en meer algemeen incidenten of ongevallen die voortvloeien uit het feit dat
het voertuig anders dan als een goede huisvader wordt gebruikt;
• gebeurtenissen die opzettelijk door de verzekerde worden uitgelokt;
• de gestelde diagnoses en de behandelingen in het land van domicilie van de verzekerde;
•de medische, paramedische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten als gevolg van
verzorging in het land waar de verzekerde woont, ongeacht of zij al dan niet voortvloeien uit
een ziekte of een ongeval dat zich in het buitenland heeft voorgedaan of dat verband houdt
met een diagnose die reeds voor de verplaatsing werd gesteld ;
• de kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparaten en de aankopen of herstellingen
van prothesen;
• medische check-ups; periodieke controles of observaties, preventieve geneeskunde;
•verblijven in kuuroorden en gezondheidscentra evenals alle herstel-, revalidatie- en
fysiotherapeutische sessies;
•schoonheidsbehandelingen en diëten evenals alle diagnose- en behandelingskosten die niet
door het RIZIV worden erkend (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie,…) ;
•vaccins en inentingen;
•de kosten voor de ziekenwagen in het land van domicilie van de verzekerde, behalve als zij
uitdrukkelijk zijn voorzien in één van de bepalingen van deze overeenkomst;
•de repatriëring voor lichte aandoeningen of letsels die ter plaatse kunnen worden behandeld
en die u niet verhinderen uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
•depressieve toestanden en geestesziekten, behalve als het gaat om een eerste uiting;
•pathologische toestanden die reeds voor het vertrek bekend waren;
•het hervallen of verergeren van een ziekte of een pathologische toestand die reeds vóór de
verplaatsing bekend was;
• repatriëring voor orgaantransplantatie;
• aandoeningen en gebeurtenissen die voortvloeien uit het acuut of chronisch gebruik van
drugs, alcohol of elke andere stof die niet door een arts is voorgeschreven en het gedrag
beïnvloedt;
• de toestanden ten gevolge van een zelfmoordpoging;
• diagnose, controle en behandeling van een zwangerschap tenzij er zich vóór de 28ste week
een duidelijke en onvoorziene complicatie voordoet ; alle zwangerschapsonkosten na de
28ste week, de bevalling, de kosten voor een vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
•douanerechten;
•restaurant- en drankkosten;
•kosten en beschadigingen ten gevolge van een diefstal die niet in deze overeenkomst is
voorzien ;
•en in het algemeen alle kosten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst voorzien zijn.
5.2 Uitzonderlijke omstandigheden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen
voordoen bij de uitvoering van de prestaties als ze niet aan ons zijn te wijten of als ze het
gevolg zijn van overmacht.
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Hoofdstuk VI
Gemeenschappelijke bepalingen voor alle waarborgen
6.1

Duur en aanvangsdatum van de overeenkomst

6.1.1

Duur van de overeenkomst

Het contract vangt aan de dag waarop de verzekeringsnemer het bijstandscontract heeft
onderschreven en betaald. Het is van toepassing voor de periode vermeld op het reisbiljet, dit
is de vertrekdatum en de retourdatum. Het contract eindigt op de retourdatum en kan niet
stilzwijgend worden verlengd.
6.2

De premies

6.2.1

Betaling van de premies

De premie, vermeerderd met taksen en bijdragen, is betaalbaar met kredietkaart bij intekening.
De premie zal niet terugbetaald worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, na de datum van de
inwerkintreding.
§ 3 Als de waarborg is geschorst, treedt hij pas opnieuw in voege op de dag na de betaling van
de premie.
§ 4 Wij kunnen de verzekeringnemer in de bovengenoemde ingebrekestelling ook laten
betekenen dat de overeenkomst bij schorsing van de waarborg zal worden verbroken. In dat
geval gaat de verbreking in na afloop van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de eerste
dag van de schorsing. Als wij evenwel geen gewag maken van de verbreking, dan kan de
overeenkomst waarvan de waarborgen zijn geschorst, alleen worden verbroken door middel
van een nieuwe ingebrekestelling conform §2 hierboven.
6.3

Uw verbintenissen

6.3.1

uw verbintenissen

Als u een beroep doet op de gewaarborgde prestaties, dan verbindt u zich ertoe :
• ons behoudens overmacht zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, om ons in staat te
stellen de gevraagde bijstand op optimale wijze te organiseren en u toe te laten de
gewaarborgde kosten in te brengen;
• de in deze overeenkomst beschreven specifieke verplichtingen met betrekking tot de
gevraagde prestaties na te leven;
• onze vragen over de gewaarborgde gebeurtenissen nauwkeurig te beantwoorden en ons alle
nuttige informatie en/of documenten te bezorgen;
• alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of
te beperken;
• ons te informeren over de eventuele andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp of met
betrekking tot dezelfde risico’s dan die welke door deze overeenkomst worden gedekt;
• ons de originele bewijsstukken van de door u gemaakte gewaarborgde kosten te bezorgen;
ons het ontvangstbewijs van de diefstalaangifte bij de politie te bezorgen als de diefstal
aanleiding geeft tot gewaarborgde bijstand;
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• ons de niet-gebruikte vervoerbewijzen terug te bezorgen die wij u voor het vervoer hebben
toegekend.
6.3.2

Niet-naleving van uw verbintenissen

Als u de onder 6.3.1 opgesomde verbintenissen niet naleeft, kunnen wij :
• de verschuldigde prestatie beperken of de door ons gemaakte kosten terugvorderen ten
belope van het nadeel dat wij hebben geleden;
• de verschuldigde prestatie weigeren of de totaliteit van onze uitgaven terugvorderen, als uw
nalatigheid is ingegeven door frauduleuze intenties.
6.4

Onze verbintenissen

6.4.1

Terugbetaling van uw gewaarborgde kosten

§ 1 Wij verbinden ons ertoe de door u gemaakte gewaarborgde kosten terug te betalen op
basis van de originele bewijsstukken.
§ 2 Als wij u toelating geven om zelf de kosten van de gewaarborgde prestaties voor te
schieten, dan zullen deze kosten worden terugbetaald binnen de grenzen van wat wij zouden
hebben toegestaan als wij zelf deze prestaties hadden geleverd.
6.4.2

Terugbetaling van de oproepkosten

Wij nemen de telefoon-, telegram-, fax-, telexkosten en kosten voor e-mailberichten die u in
het buitenland hebt gemaakt om ons te bereiken, voor onze rekening als uw oproep resulteert
in een door de overeenkomst gewaarborgde prestatie.
6.4.3.

Beperking van de bijstandsprestaties

Onze prestaties mogen voor u in geen geval een bron van verrijking vormen. Zij zijn bedoeld
om u te helpen het hoofd te bieden aan onzekere en toevallige gebeurtenissen die zich
tijdens de waarborgperiode voordoen.
6.5

Meerdere bijstandsovereenkomsten

6.5.1 Meerdere bij ons ondertekende overeenkomsten
Als hetzelfde risico door meerdere bij ons ondertekende overeenkomsten is gedekt, dan zijn
de waarborgen van de verschillende overeenkomsten niet cumuleerbaar. In dat geval zijn de
voorwaarden van de overeenkomst met de beste waarborgen van toepassing.
6.5.2 Meerdere overeenkomsten bij verschillende verzekeraars
Als hetzelfde risico door verschillende verzekeraars is gedekt, kunt u bij een schadegeval elke
verzekeraar om een schadevergoeding vragen, binnen de grenzen van zijn verplichtingen.
Behoudens fraude kan geen enkele verzekeraar het bestaan van andere overeenkomsten ter
dekking van hetzelfde risico inroepen om de waarborg te weigeren. De last van het
schadegeval wordt tussen de verschillende verzekeraars verdeeld volgens artikel 45 § 2 van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten.
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6.6 Juridisch kader
6.6.1 Subrogatie
Wij treden in uw rechten en vorderingen tegen elke verantwoordelijke derde ten belope van
onze uitgaven.
Behoudens kwaad opzet hebben wij geen enkel verhaal tegen uw afstammelingen, uw
ascendenten, uw echtgenoot en verwanten in rechte lijn, noch tegen personen die onder uw
dak wonen, uw gasten en de leden van het huishoudpersoneel. Wij kunnen evenwel verhaal
tegen deze personen uitoefenen voor zover hun verantwoordelijkheid effectief door een
verzekeringsovereenkomst is gewaarborgd of voor zover zij blijk geven van kwaadwilligheid.
6.6.2 Erkenning van schuld
U verbindt zich ertoe ons binnen een termijn van één maand de kosten terug te betalen van
de prestaties die niet door de overeenkomst zijn gewaarborgd en die wij u hebben
toegestaan bij wijze van voorschot of welwillende interventie.
6.6.3 Verjaring
Elk geding in het kader van deze overeenkomst verjaart na een termijn van 3 jaar te
rekenen vanaf de gebeurtenis die er de aanleiding van was.
6.6.4

Toewijzing van de rechtsmacht

Elk geschil in het kader van deze overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van
de Belgische rechtbanken.
6.6.5 Toepasselijke wet
Dit contract valt onder de wet van 25 juni 1992 op het landverzekeringscontract (BS van 20
augustus 1992).
Ombudsman
Elke klacht over de overeenkomst kan gericht worden aan de Controledienst voor de
Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (fax : 02.547.59.75- e-mail :
ombudsman@assuralia.be), onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een
rechtsvordering in te stellen.
6.6.6 Bescherming van het privé-leven
Iedereen waarvan persoonlijke gegevens worden ingezameld of geregistreerd naar aanleiding
van één of meer verwerkingen door onze onderneming, wordt conform de wet van 8
december 1992 inzake de bescherming van het privé-leven op de hoogte gebracht van de
volgende punten :
1° De beheerder van de bestanden is Europ Assistance (Belgium) met maatschappelijke zetel in
de Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
2° Deze bestanden worden bijgehouden om de verzekeringnemer en de begunstigden te
identificeren, de contracten en de prestaties te beheren en de relaties met de bestaande
klanten te verbeteren.
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3° Elke persoon die zich identificeert, kan de gegevens opvragen die in dat bestand over hem
worden bijgehouden. Hij heeft het recht alle persoonlijke gegevens te verbeteren of te
schrappen die in het licht van de uiteindelijke bedoeling van het bestand onvolledig,
irrelevant of verboden zijn.
4° Om dat recht uit te oefenen stuurt de bedoelde persoon een gedateerde en ondertekende
aanvraag naar de klantendienst van Europ Assistance. Hij mag bovendien het openbaar register
van de automatische verwerking van persoonlijke gegevens van de Commissie voor de
Bescherming van het Privé-leven raadplegen volgens de modaliteiten die in een koninklijk
uitvoeringsbesluit zullen worden bepaald.
6.6.7 Toestemmingsclausule
U geeft ons de toelating om de medische of gevoelige gegevens over uzelf en de andere
begunstigden te verwerken voor zover die verwerking noodzakelijk is om de volgende
doelstellingen waar te maken: het beheer van de prestaties, het beheer van de kosten en de
afrekeningen van de geleverde prestaties en het beheer van een eventueel geschil.

Europ Assistance Belgium NV
Triomflaan 172 – 1160 Brussel
Tel :02/533 75 75 – Fax :02/533 78 07 – www.europ-assistance.be
R.P.R 0457.247.904, erkend onder codenummer 1401 – bij K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96 – om de
verzekeringstak 13, 16 en 18 te beoefenen en 47696 als verzekeringsmakelaar – Privéleven nr 00807177
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