Long Trip Reisverzekering
INLEIDING
Merk op dat de Reisverzekering u de mogelijkheid biedt om digitaal een formule te onderschrijven op
verschillende plannen. Deze Reisverzekering biedt de volgende waarborgen: ziektekosten, bijstand bij
repatriëring, reisbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid, juridische kosten en andere uitbreidingen.
De Reisverzekering is onderschreven door Lloyd’s Insurance Company N.V., a Belgische naamloze vennootschap
met maatschappelijke zetel gevestigd te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en die
geregistreerd is bij de Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
682.594.839 RPM (Brussel). Het is een verzekeringsmaatschappij die onderhevig is aan het toezicht van de
Nationale Bank van België en wordt gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA BELGIUM) onder het registratienummer 3094. Het ondernemingsnummer en andere bijzonderheden kan men
vinden op www.nbb.be. Website adres: www.lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.
Bankgegevens : Citibank Europe plc België Bijkantoor, Boulevard General Jacques 263G, Brussel 1050, België BE46570101: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques 263G, Brussel 1050, Brussel 1050,
België - BE46570135225536.
Deze inleidende pagina is een informatiedocument zonder contractuele waarde. Raadpleeg altijd uw Bijzondere
Voorwaarden en de tekst van de polis voor informatie over Uw dekking.
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Uitkeringstabel
Alle bedragen (inclusief vrijstellingen) zijn maximale bedragen per gebeurtenis, per verzekerde (behalve
indien anders vermeld).

Long Trip (World)
Onderdeel 1: Terugbetaling van medische
kosten

Vrijstelling

3,000,000 EUR

Medische en tandheelkundige
noodgevallenin het buitenland

Inbegrepen in bovengenoemde limiet

50 EUR

Kosten voor Tandheelkundige Noodgevallen

1,500 EUR

50 EUR

Bijkomende vergoeding in geval van
ziekenhuisopname in het buitenland
(bovenop medische kosten)

50 EUR/dag
Max. 1,000 EUR

X

Medische kosten in uw thuisland na
ziekenhuisopname

X
5,000 EUR

Onderdeel 2: Bijstand bij repatriëring

X

Repatriëringskosten (incl. verzekerden,
bagage, voertuig)

Inbegrepen in de limiet van onderdeel 1

Behandeling van minderjarigen/kinderen

3,000 EUR

X

Behandeling van de overblijfselen

1,000 EUR

X

Begrafeniskosten

2,000 EUR

X

Onderdeel 3: Reisbijstand

X

X

Reiskosten (alleen accomodatie) in geval van
bijstand

150 EUR/nacht/kamer
Max 1.500 EUR

X

Kosten voor opsporing en redding (incl. hulp
bij skiongevallen)

10,000 EUR

X

Gemist vertrek en vertraging

1,000 EUR

50 EUR

Crisissituatie

25,000 EUR/Verzekerde

X

Ongebruikte skipas, materiaalverhuur

250 EUR

X

Afsuiting Skigebied: alternatief gebied

10 EUR/dag

X

Max. 250 EUR/persoon
Afsluiting Skigebied: Geen alternatieve
gebied

20 EUR/dag

X

Onderdeel 4: Burgerlijke Aansprakelijkheid

1,000,000 EUR

X

Onderdeel 5: Juridische Kosten

25,000 EUR

X

Max.250 EUR/persoon
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Onderdeel 6: Uitbreidingen
Doods- en invaliditeitsverzekering:
1. Overlijden

1. 50.000 EUR

2. Totaal en onherroepelijk verlies van
Gezichtsvermogen van Beide Ogen

2. 50.000 EUR

3. Totaal en onherroepelijk verlies van
Gezichtsvermogen van één Oog

3. 25.000 EUR

4. Verlies van twee ledematen
5. Verlies van één ledemaat
6. Totaal en onherroepelijk verlies van
Gezichtsvermogen van één oog en één
ledemaat

X

4. 50.000 EUR
5. 25.000 EUR
6. 50.000 EUR

7. Permanente Totale invaliditeit (andere
dan de bovengenoemde)

7. 50.000 EUR

Bagage- en persoonlijk spullenverzekering

Maximum per persoon per reis

1. Kostbaarheden

1. 375 EUR

2. Foto- en video apparatuur

2. 750 EUR

3. Mobiele telefoon

3. 750 EUR

4. Professionele uitrusting

4. 750 EUR

5. Sportuitrusting

5. 750 EUR

6. Geld (exclusief contant geld, bank – of
valutabons)

6. 750 EUR

7. Geld (contant geld, bank- of valutabons)

7. 750 EUR

8. Niet-gespecifieerde onderdelen: per
onderdeel

8. 375 EUR

9. Vertraagde bagage

9. 375 EUR

10. Onmiddellijke benodigdheden

10. 100 EUR

Annulering en onderbreking van de reis

1. 1,000 EUR /verzekerde/incident
Max 1.250 EUR per jaar per verzekerde

X

50 EUR

2. 2.500 EUR /verzekerde/incident
Max 3.000 EUR per jaar per verzekerde
3. 5.000 EUR /verzekerde/incident
Max 6.000 EUR per jaar per
verzekerde
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Reisververzekering
Deze verzekeringsovereenkomst wordt ofwel gesloten voor een periode van één jaar:
•

Het zal stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

•

Wij kunnen dit contract beëindigen door u voor de jaarlijkse vervaldag van het contract drie maanden
opzegtermijn te geven, per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door een opzeggingsbrief
met ontvangstbewijs te sturen.

•

U kunt dit contract ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen per aangetekende
brief, per deurwaardersexploot of door het sturen van een opzeggingsbrief met ontvangstbevestiging.

•

U heeft altijd het recht om het contract te annuleren binnen de eerste 14 dagen na de datum van
aankoop van uw contract.

Belangrijke opmerking
Om verzekerd te zijn, moet u gedekt zijn voordat u daadwerkelijk reist - u kunt deze Polis niet kopen terwijl u al
reist.
Reizen met een bestemming binnen het land van vestiging of het Thuisland zijn inbegrepen op voorwaarde dat
dergelijke reizen ten minste één (1) geboekte overnachting vóór aanvang van de reis omvatten.

Toegestane maximale duur van de reis:
Om verzekerd te zijn, moet u gedekt zijn voordat u daadwerkelijk reist - u kunt deze polis niet kopen terwijl u al
reist.
Reizen met een bestemming binnen het land van vestiging en thuisland zijn inbegrepen op voorwaarde dat
dergelijke reizen ten minste één (1) geboekte overnachting vóór aanvang van de reis omvatten.
U bent ook gedekt voor alle volgende reizen, waar ook ter wereld, vanuit uw thuisland.
Reis Annulering:
Annuleringsdekking is van toepassing vanaf de datum waarop de reis wordt geboekt of de aankoopdatum van de
verzekering (welke later is) tot het begin van de reis, of het vervallen van de verzekeringsperiode (afhankelijk van
wat het eerst gebeurt).
Alle andere garanties beginnen op het begindatum van de reis.
Mededeling van relevante feiten
Op het moment van aankoop van deze verzekering is het uw plicht om ons alle feiten te vertellen waarvan u
denkt dat deze een invloed kunnen uitoefenen bij het door ons goedkeuren, beoordelen of voortzetten van deze
verzekering. Weglating en/of niet-openbaarmaking van de relevante feiten zal behandeld worden volgens artikel
58, 59 en 60 van de Verzekeringswet.
Als de aankoop van de verzekeringovereenkomst gebeurde vóór de startdatum, gaat deze verplichting verder tot
de startdatum van de polis. Indien u vragen heeft over welke feiten in aanmerking komen, gelieve contact op te
nemen met Qover om deze te bespreken.
Medische voorwaarden
Deze verzekering bevat beperkingen betreffende reeds bestaande medische aandoeningen met betrekking tot
de gezondheid van de reizende personen en van andere personen waarvan de reis afhangt.
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U wordt aangeraden om de uitsluitingen en voorwaarden te lezen met betrekking tot de reeds bestaande
medische aandoeningen die vastgelegd zijn in deze polis. Neem contact op met Qover indien u twijfelt of een
medische aandoening gedekt is.

Over Qover
Uw Nomad Assistance polis wordt overeengekomen met QOVER NV, RPM 0650.939.878 (VAT BE0650.939.878).
QOVER NV met registratie en maatschappelijke zetel gelegen te Handelsstraat 31 - 1000 Brussel.
QOVER NV is een ongebonden verzekeringsagent die erkend en gereglementeerd is door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA- registratienummer 0650.939.878). U kan dit controleren in het register
van de FSMA door de website van de FSMA te bezoeken op www.fsma.be of door contact op te nemen met de
FSMA op +32(0)2 220 52 11.

Over Lloyd's Insurance Company N.V.
Uw Polis wordt onderschreven door Lloyd’s Insurance Company N.V., a Belgische naamloze vennootschap met
maatschappelijke zetel gevestigd te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en die geregistreerd is
bij de Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 682.594.839 RPR

(Brussel). Het is een verzekeringsmaatschappij die onderhevig is aan het toezicht van de Nationale Bank van
België en wordt gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - BELGIUM) onder
het registratienummer 3094. Het ondernemingsnummer en andere bijzonderheden kan men vinden
op www.nbb.be.
Website adres: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Bankgegevens : Citibank Europe plc België Bijkantoor, Boulevard General Jacques 263G, Brussel 1050, België BE46570101: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques 263G, Brussel 1050, Brussel 1050,
België - BE46570135225536.

Contact opnemen met Qover
U kan contact opnemen met Qover indien u vragen heeft over uw polis.
Via e-mail

Via telefoon

ALGEMENE INLICHTINGEN EN CONTRACTEN
hello@qoverme.com

ALGEMENE INLICHTINGEN
+32 2 588 97 16

Voor shaderapport
travel-belgie.paperform.co
Via Onze Website
www.travel.qoverme.com

Via post mail
Qover SA/NV
Handelsstraat 31, 1000 Brussel – België

Het is uw keuze om de communicatie en documentatie in het frans, nederlands of engels te ontvangen. Laat ons
weten wat uw voorkeur is.
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Regeling voor behandeling van klachten
Als U klachten wilt neerleggen:

U kan QOVER contacteren: U dient zich in eerste instantie schriftelijk te wenden tot de Bemiddelingsdienst
van QOVER SA/NV, Handelsstraat 31 – 1000 Brussel (België), of tot mediation@qover.be, of telefonisch op het
nummer +32 2 588 97 16. Binnen de 3 (drie) werkdagen na ontvangst van uw klacht, zal u hiervan een schriftelijke
bevestiging ontvangen. U krijgt binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw klacht schriftelijk een definitief
antwoord op uw klacht.

U kan de Ombudsman contacteren: Indien u niet tevreden bent over het antwoord of als u niet binnen 1
(één) maand na ontvangst van uw klacht door de verzekeraar een definitief antwoord hebt ontvangen, dan is het
mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen in België. De contactgegevens
zijn als volgt:
Ombudsman voor Verzekeringen
de Meeûsplein 35
1000 Brussel
België
Tel : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
Email : info@ombudsman.as

U kan contact opnemen met het Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting: als u uw polis
online of op een andere elektronische manier hebt geregeld (bijvoorbeeld per telefoon, sms, fax of mobiel
apparaat), kunt u uw klacht wellicht neerleggen via het europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (odr)
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar
de financiële ombudsman service en naar Qover om op te lossen. Er kan een korte vertraging zijn voordat wij het
ontvangen.
De bovenstaande regelingen inzake het afhandelen van klachten doen geen afbreuk aan uw recht om een een
gerechtelijke procedure aan te spannen.
Wij zullen alle communicatie registreren, inclusief telefoongesprekken, om de kwaliteit van de diensten te
verbeteren, voor opleidingsdoeleinden of voor doeleinden van fraudeopsporing.

Wat moet U doen bij een schadegeval?
Indien u contact voor bijstand nodig hebt, moet u de schadegevallenbeheerder hiervan op de hoogte stellen via
het telefoonnummer hieronder:
Voor medische en andere noodgevallen bel Allianz Assistance op (+32) 2 773 62 08.
Voor alle andere schadegevallen kunt u contact opnemen met hello@qoverme.com met alle relevante en
vereiste documenten in de bijlage; of
Gebruik het schadeformulier dat beschikbaar is op travel-belgie.paperform.co

Wij moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en niet later dan eenendertig (31) dagen na het einde van de reis,
op de hoogte worden gesteld van een ongeval of gebeurtenis die een schadegeval in de zin van deze polis
veroorzaakt of kan veroorzaken, en u moet zo vroeg mogelijk de aandacht van een gekwalificeerde arts vragen.
Wij moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en uiterlijk eenendertig (31) dagen na uw overlijden als gevolg
van een ongeval of waarvan wordt beweerd dat het het gevolg is van een ongeval, hiervan in kennis worden
gesteld.
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Alle medische dossiers, nota's en correspondentie met betrekking tot het onderwerp van een schadegeval of een
daarmee verband houdende reeds bestaande aandoening zullen op verzoek beschikbaar worden gesteld aan een
door of namens ons aangewezen medisch adviseur en deze medisch adviseur zal, voor het beoordelen van het
schadegeval, zo vaak als nodig wordt geacht toegestaan worden om een onderzoek bij u uit te voeren.

Inleiding
Uw polis bestaat uit het volgende:
1. Deze algemene voorwaarden waarin precies is vastgelegd wat wel en niet gedekt is onder de verzekering,
wat de vereiste voorwaarden zijn voor een dergelijke verzekering, hoe een schadegeval aan te geven en
andere belangrijke informatie,
2. De bijzondere voorwaarden met de gegevens over u, de verzekeringsduur, de gekozen formule, de
verzekerden en de premie, evenals andere specifieke beperkingen, voorwaarden en contactgegevens. De
bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en vervangen deze voor het geval er
tegenstrijdige informatie in staat, en
3. En eventuele bijgevoegde aantekening(en) (indien van toepassing).
Lees de algemene voorwaarden samen met de bijzondere voorwaarden. Lees het hele document en bewaar het
op een veilige plaats.
Bepaalde woorden hebben speciale betekenissen. Deze staan aan het einde van dit document vermeld onder
"definities" en zijn, waar ze in dit document voorkomen, cursief en vet gedrukt en voorzien van een hoofdletter.

Toelatingscriteria voor de verzekeringnemer
Om in aanmerking te komen voor deze polis, dient u op de aankoopdatum van uw contract:
1. Individueel 18 jaar of ouder zijn en jonger zijn dan 76 jaar
2. Woonachtig zijn in België, als vennootschap, de maatschappelijke zetel hebben in België.

Toelatingscriteria voor de Verzekerde
1. U moet in België gedomicilieerd zijn op het moment van de aankoopdatum van uw contract;
2. Afhankelijk van het plan dat u kiest, kan uw overeenkomst de volgende personen verzekeren
a) Uzelf (individuele formule)
b) U en uw partner (formule voor koppels)
c) Uw familie (familieformule)

Uw recht om van mening te veranderen
•

U kunt uw polis binnen 14 dagen na de Aankoopdatum opzeggen door een e-mail te sturen naar
hello@qoverme.com. Als u geen schadeklacht heeft ingediend of uw reis niet heeft begonnen, ontvangt U de
eventueel betaalde premie terug. Annulering wordt onmiddellijk van toepassing.

•

Na de periode van 14 dagen kunt u uw polis 3 maanden voor de verlengingsdatum opzeggen per
aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door een opzeggingsbrief met ontvangstbevestiging af te
geven, anders wordt deze automatisch met een jaar verlengd.
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Verzekeringsduur en verlenging
De duur van dit verzekeringscontract is één (1) jaar en staat vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Het zal automatisch worden verlengd op de jaarlijkse vervaldatum die in de bijzondere voorwaarden is
aangegeven.

Onze opzeggingsrechten
Op basis van artikel 57§5 van de belgische verzekeringswet hebben wij het recht om deze verzekering te
beëindigen binnen 14 dagen na de aankoopdatum met een opzegtermijn van acht (8) dagen vanaf de dag na de
kennisgeving.
Op basis van artikel 85§1 van de belgische verzekeringswet, hebben wij het recht om de verzekering te
beëindigen drie (3) maanden voor de jaarlijkse verlengingsdatum.
Ook na een schadegeval of in het geval wij weigeren om een schadegeval te dekken, hebben wij of Qover het
recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging wordt u in voorkomend geval uiterlijk binnen een
maand na de betaling of weigering van betaling van de uitkeringen meegedeeld. In dat geval wordt de
overeenkomst automatisch opgezegd drie maanden na de dag waarop de kennisgeving is verzonden. Volgens
artikel 86 van de verzekeringswet hebt u hetzelfde recht van opzegging in geval van weigering om het
schadegeval te betalen.

Schadegevallen na opzegging
Als u beslist om de polis op te zeggen, zullen wij geen enkele vordering voor een schadegeval vergoeden na de
datum van opzegging.
Als wij de polis opzeggen en er is een schadegeval in behandeling, zullen wij het schadegeval blijven betalen tot
het maximaal toegestane bedrag onder de voorwaarden van uw polis.

Verjaringstermijn
Overeenkomstig artikel 88 van de belgische verzekeringswet, elke vordering die voortvloeit uit deze polis
verjaart na verloop van drie (3) jaar. De verjaringstermijn voor alle vorderingen uit hoofde van deze
verzekeringsovereenkomst bedraagt drie (3) jaar vanaf de datum of de kennisneming van de
schadeveroorzakende gebeurtenis.

ONDERDEEL 1: VERGOEDING MEDISCHE KOSTEN
A. Medische en tandheelkundige noodgevallen in het buitenland
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, indien, gedurende de
dekkingsperiode, u buiten uw land van vestiging verblijft:
a)

U lichamelijk letsel worden veroorzaakt door een ongeval

b) Of u lijdt van een ziekte,
Zullen wij u de volgende kosten betalen die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden:
Medische kosten in het buitenland:
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•

Medische kosten

•

Tandheelkundige spoedbehandelingen

Wij dekken de kosten die buiten uw land van vestigen worden gedragent met een vrijstelling van 50 EUR per
schadegeval en per verzekerde. Dit geldt niet voor onderstaande ziekenhuistoelage.
Ziekenhuistoelage
Naast de medische en hospitalisatiekosten, betalen wij u het bedrag 'per dag' zoals vermeld in de uitkeringstabel,
voor elke voltooide periode van vierentwintig (24) uur tot het bedrag 'ziekenhuistoelage: maximum per persoon’
in totaal in geval van onopzettelijk lichamelijk letsel of ziekte tijdens de dekkingsperiode, waardoor een
ziekenhuisbehandeling als patiënt buiten uw land van vestigen noodzakelijk is.

Voorwaarden
•

U dient gebruik te maken van de in de algemene voorwaarden vermelde diensten van de maatschappij voor
noodhulp voor alle medische noodgevallen en ziekenhuisbehandelingen in het ziekenhuis.

•

Als u naar een land van de europese unie reist of naar zwitserland, ijsland, noorwegen, liechtenstein, wordt u
geadviseerd een europese ziekteverzekeringskaart (ehic) aan te vragen en mee te nemen. Hierdoor kunt u in
de europese unie behandeld worden zonder de in de uitkeringstabel vermelde vrijstelling te betalen. Meer
informatie over de ehic en het applicatieproces is te vinden op
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=559&langid=nl
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Wat is niet Gedekt
Wij vergoeden geen kosten:
•

Voor quarantaineperioden, isolatieperioden, voor ontspanningskuurtjes, sanerings- of vrijheidszorg die
voortvloeien uit een bijzondere uitsluiting;

•

Voor cosmetische of plastische chirurgie, tenzij noodzakelijk door een onopzettelijk lichamelijk letsel en
vooraf goedgekeurd door de maatschappij voor noodhulp;

•

Voor tandheelkundig onderzoek, röntgenfoto's, extracties, vullingen en algemene tandheelkundige
zorg; levering of passen van een bril of hoortoestel; behalve als gevolg van een onopzettelijk lichamelijk
letsel of behalve als ze noodzakelijk zijn en vooraf goedgekeurd door de maatschappij voor noodhulp;

•

Voor algemene gezondheidsonderzoeken en onderzoeken voor controledoeleinden die niet
samenhangen met, of nodig zijn voor de diagnose van, ziekte of een onopzettelijk lichamelijk letsel of
een zwangerschap, tenzij vooraf toestemming is verleend door de maatschappij voor noodhulp;

•

In verband met zwangerschap, bevalling of daaruit voortvloeiende medische complicaties als u op enig
moment tijdens een reis zeven (7) maanden of langer zwanger bent of zou zijn geweest;

•

Gemaakt in uw land van vestigen;

•

Kosten meer dan twaalf (12) maanden gemaakt na de datum waarop de eerste kosten zijn gemaakt, of
eventuele kosten die zijn gemaakt nadat u geschikt bent om naar uw land van vestigen te reizen;

•

Voor een behandeling die uitgesteld had kunnen worden tot uw terugkeer naar uw land van vestigen;

•

Voor particuliere medische behandelingen, tenzij specifiek goedgekeurd door de maatschappij voor
noodhulp;

•

Voor alle kosten die medisch niet noodzakelijk zijn tijdens de behandeling van uw lichamelijk letsel of
ziekte of uw zwangerschap;

•

Voor uitgaven in verband met een tropische ziekte waarbij u niet de aanbevolen inentingen hebt gehad
en/of de aanbevolen medicatie hebt gebruikt;

•

Voor onkosten die zijn gemaakt na de datum waarop wij gebruik maken van onze rechten op grond van
deze polis om u van het ene ziekenhuis naar het andere te vervoeren en/of uw medische
repatriëring/medische evacuatie te regelen, maar u besluit niet te worden verplaatst, of
gerepatrieerd/geëvacueerd;

•

Voor aangeboren afwijkingen en misvormingen met betrekking tot kinderen die hun derde (3de)
verjaardag niet hebben bereikt.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

11

B. Medische kosten na ziekenhuisopname
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, wij vergoeden de kosten die u hebt
gemaakt als gevolg van uw medische repatriëring of medische evacuatie, zoals bepaald in onderdeel 2, lid 1, van
deze polis. Wij vergoeden u voor maximaal maar niet langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen aan
medische kosten, indien wij deze noodzakelijk en passend achten zodat u geen medische schade zou oplopen.

Voorwaarden
1. Uw medische repatriëring of medische evacuatie moet worden geleid en uitgevoerd door ons of de
maatschappij voor noodhulp;
2. Het letsel (of de ziekte) waarvoor de behandeling zal worden voortgezet, moet zich eerst hebben
gemanifesteerd toen u zich buiten uw land van vestigen bevond.
3. Medische kosten zijn beperkt tot de gebruikelijke kosten voor huisvesting en verblijf, behandelingskosten en
honoraria van adviseurs en artsen, verpleegkosten en honoraria, geneesmiddelen en verbandmiddelen die
worden voorgeschreven en toegediend door artsen en, indien van toepassing, kunnen ziekenhuiskosten of
kosten van een andere geschikte medische faciliteit, ambulante behandeling en vervoer met een
goedgekeurd motorvoertuig van en naar een dergelijk ziekenhuis of een andere geschikte medische faciliteit
omvatten, zodat u zich kunt laten behandelen.
4. Dit onderdeel zal niet door ons worden uitgevoerd indien een voorziening voor dergelijke kosten wordt
verstrekt door of zou worden verstrekt, maar voor het bestaan van dit onderdeel, door een andere bestaande
soortgelijke verzekering of regeling in uw naam.
5. De dekking die door dit onderdeel wordt geboden, mag de in de uitkeringstabel onder onderdeel 1 vermelde
uitkeringslimiet niet overschrijden.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.
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ONDERDEEL 2: BIJSTAND BIJ REPATRIËRING
A. Transport, Terugkeer of Repatriëringskosten
I. Van de zieke of verwonde patiënt
Wat is gedekt
Als uw gezondheidstoestand tijdens uw reis, als gevolg van uw ongeval of ziekte, een vervoer of repatriëring
vereist, organiseren en betalen wij uw vervoer van de plaats waar u bent geïmmobiliseerd naar uw woonplaats of
uw thuislocatie (indien dit meer geschikt wordt geacht); het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats of uw
thuislocatie ligt of het ziekenhuis dat het meest geschikt is om uw behandeling voort te zetten.
Het vervoer of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ambulance of
elk ander geschikt vervoermiddel.
De repatriëring wordt uitgevoerd onder medisch toezicht als uw medische situatie dit vereist.

Voorwaarden
•

Uw medische repatriëring of evacuatie moet worden geleid en uitgevoerd door ons of de maatschappij voor
noodhulp.

•

de beslissing tot en de wijze van vervoer of repatriëring, de keuze van het vervoermiddel en de keuze van
het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door de medische dienst van de schadegevallenbeheerder, na
overleg met de behandelende arts ter plaatse en, indien nodig, de behandelende arts in uw thuisland of uw
land van vestiging, waarbij uw gezondheidstoestand de enige beslissende factor is.

•

Uw medische repatriëring of medische evacuatie wordt noodzakelijk geacht indien een arts:

•

Zal oordelen dat u waarschijnlijk langer dan vier (4) weken volledig arbeidsongeschikt bent; en/of
a) zal oordelen dat u waarschijnlijk langer dan vier (4) weken volledig arbeidsongeschikt bent; en/of
b) zal oordelen dat u medisch gerepatrieerd of medisch geëvacueerd dient te worden, omdat de
plaatselijke faciliteiten ontoereikend zijn voor de behandeling van de aandoening, of omdat het
herstel daardoor aanzienlijk wordt bespoedigd.

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor schadegevallen die te wijten zijn aan:
•

Alle betalingen die in het kader van een overheidsregeling of -regeling verschuldigd zijn; of

•

Medische repatriëring of medische evacuatie in uw land van vestiging, tenzij u binnen dat land reist en er
ten minste één nacht is geboekt.
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Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

II. Van een reisbegeleider
Wat is gedekt
De organisatie en de betaling van het vervoer van één verzekerde om u te vergezellen naar uw woonplaats of
naar het ziekenhuis indien u door ons vervoerd of gerepatrieerd wordt, zoals bepaald in onderdeel 2, 1), a.

III. Van de andere verzekerde personen
Wat is gedekt
I.

Ziekenhuisbezoek

Reiskosten voor een bezoek aan het ziekenhuis van één persoon om vanuit uw thuisland of uw land van vestiging
(indien dit meer geschikt is) te reizen, indien zijn of haar aanwezigheid bij u door een arts wordt geadviseerd
indien dit om medische redenen noodzakelijk is.
Reiskosten voor een bezoek aan het ziekenhuis die worden gemaakt door u en een naaste verwant of reisgenoot
die bij u moet blijven of reizen terwijl u gewond bent geraakt.

II.

Repatriëring

Indien wij een medisch repatriëren van één verzekerde persoon uitvoeren, organiseren en betalen wij ook de
repatriëring van de verzekerde gezinsleden en van één verzekerde reisgenoot indien deze de reis alleen zou
moeten voortzetten. Indien deze personen dit verkiezen, vergoeden wij de extra kosten die nodig zijn om de reis
voort te zetten, tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag dat wij voor hun repatriëring zouden
hebben gemaakt.

III.

Overblijfselen in het buitenland

We organiseren en betalen:
•

In geval van begrafenis of crematie in het thuisland of in het land van vestiging,
•

•

De repatriëring van het overblijfselen van de plaats van overlijden naar de plaats van begrafenis in het
land van vestiging.

We betalen ook:
•
•

Postmortale behandeling (inclusief het plaatsen van de overblijfselen in een doodskist)
De doodkist of de urn
voor een maximumbedrag zoals aangegeven in de uitkeringstabel, per verzekerde.
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•

In geval van begrafenis of crematie in het land waar het overlijden plaatsvond (indien de erfgenamen dit
wensen)
•
•
•
•

Postmortale behandelingen (inclusief het plaatsen van de overblijfselen in een doodskist)
De doodkist,
Lokaal vervoer van de overblijfselen,
De repatriëring van de urn.
Voor een maximumbedrag zoals aangegeven in de uitkeringstabel, per verzekerde.

Tot slot zullen wij de repatriëring van de verzekerde organiseren en betalen als deze niet kan terugkeren zoals
oorspronkelijk gepland.

IV.

Begrafeniskosten

Ongeacht of de begrafenis plaatsvindt in het thuisland, in het land van vestiging of in het land waar het overlijden
plaatsvond, betalen wij de begrafeniskosten, inclusief de herdenkingsdiensten, tot het bedrag dat in de
uitkeringstabel is vermeld, per verzekerde .

IV. Repatriëring van het voertuig
Wat is gedekt
In geval van repatriëring of overlijden van een verzekerde, en indien geen enkele andere verzekerde het voertuig
kan besturen, zullen wij de terugkeer van het voertuig naar het thuisland of het land van vestiging, indien dit
meer geschikt is, organiseren en verzorgen. De keuze van het vervoermiddel voor het terugbrengen van het
voertuig behoort ons toe.
Eventuele brandstof- en tolkosten zijn voor rekening van u.

V. Repatriëring van bagage
Wat is gedekt
In geval van medische repatriëring of overlijden van een verzekerde in het buitenland, organiseren en betalen wij
de kosten voor het vervoer van de bagage van de verzekerde naar zijn/haar thuisland of het land van vestiging,
indien dit meer geschikt is.

B. Begeleiding van minderjarige kinderen
Als uw meereizende kinderen jonger dan 18 jaar niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen na een medisch
incident, en geen enkele reisgenoot kan voor hen zorgen, zullen wij de heen- en terugreis organiseren en betalen
voor een persoon die in het thuisland of land van vestiging (indien dit meer geschikt is) verblijft, aangewezen
door het gezin om kinderen jonger dan 18 jaar op te halen en hen te begeleiden naar hun huis in het thuisland of
het land van vestiging (indien dit meer geschikt is).
Indien het niet mogelijk is contact op te nemen met één van de bovengenoemde personen of indien zij niet in
staat zijn de reis te maken, zullen wij een vertegenwoordiger sturen om de kinderen te begeleiden en terug te
brengen, naar het thuisland of land van vestiging (indien meer geschikt is), naar de door u aangewezen persoon.
De hotelkosten van deze persoon zullen door ons worden betaald, op vertoon van bewijsstukken.
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ONDERDEEL 3: REISBIJSTAND
A. Opsporings- en reddingskosten
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, vergoeden wij de opsporings- en/of
reddingskosten die zijn gemaakt om uw leven of fysieke integriteit na uw ongeval of verdwijning te beschermen,
op voorwaarde dat de redding het gevolg is van een besluit van de bevoegde lokale autoriteiten of officiële
hulporganisaties.
Bij een skiongeval met een lichamelijk letsel op een skipiste vergoeden wij u, op vertoon van een origineel
ontvangstbewijs, de kosten van de afdaling door een sanitaire slee of het vervoer van heli na dit ongeval. Het
ongeval moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk 31 dagen na het einde van de reis aan ons worden
gemeld.

Wat is niet gedekt
Wij betalen geen uitkering wanneer het ongeval plaatsvindt ten gevolge van het skiën buiten de piste.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

B. Gemist vertrek en vertraging
Wat is gedekt
I.

Gemist vertrek

Onder deze dekking en voor zover het aangegevin is in de uitkeringstabel, betalen wij u het percentage hieronder
weergegeven van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel.
Deze garantie is van toepassing als:
•

Aan het begin van of tijdens een reis van of naar uw thuisland of van of naar uw land van vestiging, u komt te
laat op het opgegeven internationale vertrekpunt om het geboekte vervoermiddel te nemen, en

•

Deze vertraging is te wijten aan één of meer van de verzekerde voorvallen (zoals hieronder gedefinieerd) :
a)

Tot 100% van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor 'gemist vertrek of gemiste verbinding' voor
het verkrijgen van een geboekte verbinding om te reizen vanuit uw thuisland of uw land van vestiging, of
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b) Tot 100% van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor 'gemist vertrek of gemiste verbinding' om de
vooraf geboekte accommodatie buiten uw thuisland of uw land van vestiging te bereiken, of
c) Tot 50% van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor 'gemist vertrek of gemiste verbinding' voor
het verkrijgen van een geboekte verbinding voor een terugreis naar uw thuisland of naar uw land van
vestiging (afhankelijk van het geval).

II.

Vertraging

Onder deze dekking en voor zover het aangegevin is in de uitkeringstabel, betalen wij u het bedrag hieronder
weergegeven, als u op uw reis vertraging oploopt of als u redelijke reiskosten moet maken als gevolg van een of
meer van de volgende verzekerde voorvallen:
a)

Uitkeringstabeltot 100% van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor 'reisvertragingen' voor elke nietterugbetaalbare betaling die is betaald of gemaakt voor de reis en accommodatie, in het geval u ervoor kiest
om de reis te annuleren vanwege een vertraging of onderbreking van ten minste vierentwintig (24)
achtereenvolgende uren, of

b) Tot 100% van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor 'vreisvertragingen ' (of het equivalent daarvan in
buitenlandse valuta op de datum van de vertraging) indien het geplande vervoermiddel dat u had geboekt
voor een internationale reis vertraging oploopt, en dit als volgt:
•

10% van het bedrag dat is opgenomen in de uitkeringstabel voor vertragingen op uw reis (of buitenlandse
valuta op de datum van het optreden van de vertraging) voor de eerste periode van twaalf (12) uur
vertraging, en

•

5% van het bedrag dat in de uitkeringstabel is opgenomen voor vertragingen op uw reis' (of buitenlandse
valuta op de datum van het otredenvan de vertraging) voor elke daaropvolgende voltoide periode van
twaalf (12) uur vertraging.

Vertragingsperiode

% Van het bedrag vermeld in de
uitkeringstabel voor “reisvertragingen”

12u

24u

36u

48u

60u

72u

84u

96u

108u

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Vertragingsperiode

% Van het bedrag vermeld
in de uitkeringstabel voor
“reisvertragingen”

120u

132u

144u

156u

168u

180u

192u

204u

216u

228u
of +

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Verzekerde voorvallen onder dit onderdeel betekenen staking, lock-out, , arbeidsconflicten, oproer of civiele
onrust, criminele daad, brand, lawine, aardverschuiving, aardbeving, overstroming, ongeval of mechanische
defect van een geplande openbaar vervoer, slechte weersomstandigheden of vulkanische as staatsgreep of
verstoring binnen de regering waardoor uw reis met uw vooraf geboekte openbaar vervoer onmogelijk wordt.

Voorwaarden
1. Een schadeklacht kan slechts worden ingediend voor een van de subsecties “gemist vertrek” of “vetraging”
van de dekking voor hetzelfde schadegeval.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

17

2. U dient voldoende tijd te nemen om op uw geplande vertrekpunt aan te komen, zodat u in uw reisschema
kunt inchecken.
3. U moet zich houden aan de contractuele voorwaarden van de reisagent, de touroperator of de vervoerder.
4. U moet van de vervoerders of hun agenten (schriftelijk) bevestiging krijgen van het aantal uren vertraging en
de reden van de vertraging.
5. Als u in het land van vestiging reist, moet u minstens één nacht weg van huis geboekt hebben.

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor de betaling van schadegevallen die zijn toe te schrijven aan:
1. Een van de omstandigheden die in de verzekerde voorvallen worden genoemd als deze reeds zijn
begonnen of voorzien waren vóór de initiële boekingen ((bijvoorbeeld, als een luchtstaking wordt
aangekondigd op het moment dat u uw vlucht bij een bepaalde luchtvaartmaatschappij boekt, was u op
het moment dat u uw reis boekte op de hoogte van een belangrijk gebeurtenis die zou kunnen leiden tot
de annulering van de reis);
2. Het terugtrekking uit de dienst (tĳdelĳk of niet) van een vliegtuig of schip, op aanbeveling van de
burgerluchtvaartautoriteiten of een havenautoriteit of een soortgelĳke instantie in een land ;
3. Bijkomende kosten wanneer de geplande openbare vervoerder alternatieve reisregelingen heeft
aangeboden;
4. Met betrekking tot vertraging, een omstandigheid of een geheel van omstandigheden die u bekend
waren op het moment dat deze polis in werking trad of een reis werd geboekt, indien een dergelijke
omstandigheid of een geheel van omstandigheden redelijkerwijs had kunnen worden geacht aanleiding
te geven tot een vordering op grond van dit onderdeel; of
5. Als uw paspoort of visum verloren of gestolen is.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

C. Dekking rampenbestrijding
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, zullen wij u bijstaan in geval van een
crisisgebeurtenis die voor het eerst aanvangt tijdens een reis.
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In het geval van een crisisgebeurtenis organiseren en betalen wij alle redelijke honoraria en kosten die in rekening
worden gebracht voor:
a)

Repatriëring

b) Reis voor verplaatsing en verblijf
c)

Honoraria en kosten voor onafhankelijke tolken

d) Kosten voor opsporing en redding
Die noodzakelijkerwijs rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van het beheer van een potentiële, effectieve of
dreigende crisisgebeurtenis.

Voorwaarden
U zult de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om al het redelijke en praktische te doen om te voorkomen dat er
zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die onder deze polis vallen en om alle redelijke inspanningen
te leveren om eventuele verliezen als gevolg van een crisisgebeurtenis te beperken. Dit betekent dat u zich niet
in een situatie zou brengen die u opzettelijk in gevaar zou kunnen brengen of meer schade zou kunnen
veroorzaken of de crisisgebeurtenis zou kunnen verergeren.
Indien kan worden aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de inbreuk en de vordering, kan
gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring worden toegepast op grond van artikel 65 van de verzekeringswet.
Bij ontdekking van een potentiële of werkelijke gebeurtenis of incident die aanleiding kan geven tot een
crisisgebeurtenis of enige aanspraak op een uitkering zal de verzekerde zo snel als praktisch mogelijk is contact
opnemen met de 24-uurs crisislijn zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.
In geval van enige betaling onder de polis, zullen wij gesubrogeerd worden in de mate van een dergelijke
betaling in alle rechten van verhaal van de verzekerde. In dat geval zal de verzekerde alle vereiste documenten
overmaken en al het nodige doen om deze rechten te waarborgen en te behouden, met inbegrip van de
overmaking van dergelijke documenten die nodig zijn om ons in staat te stellen effectief een rechtszaak aan te
spannen in naam van de verzekerde.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of te laat verlenen van de diensten voor een
crisisgebeurtenis als gevolg van oorzaken buiten redelijke controle; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in
geval van overmacht, brand, overstroming, oorlog, vijandelijkheden of overheidshandelen.
U moet te allen tijde alles in het werk stellen om de kennis over het bestaan van deze verzekering confidentieel te
houden. Indien kan worden aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de inbreuk en de
vordering, kan gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring worden toegepast op grond van artikel 65 van de
verzekeringswet.
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Wat is niet gedekt
Wij zullen niet tussenkomen voor schadegevallen die voortvloeien uit of toerekenbaar zijn aan:
•

Schending door u van de wetten of voorschriften van het land waarvan u onderdaan bent of de staat
waarin u verblijft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle economische of handelssancties of beperkingen.

•

Het niet naar behoren verkrijgen of behouden door u van visa, vergunningen of andere documenten op
het gebied van immigratie, werk, verblijf of vergelijkbare zaken.

•

Een schuld, insolventie, commercieel falen, de revindicatie van eigendom door een houder van een
eigendomstitel of enige andere financiële oorzaak.

•

Het niet- nakomen door u van enige contractuele verplichting of obligatie of het niet-naleven van enige
voorwaarden van een licentie.

•

De betaling van losgeld.

•

Alle kosten die voortvloeien uit feiten, omstandigheden, een reeds bestaande aandoening, situatie,
lichamelijk letsel, materiële schade of dreigend letsel waarvan u vóór de begindatum van de verzekering
wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze zouden kunnen leiden tot, veroorzaken of resulteren
in dergelijke kosten.

•

Elke ontvoering of lichamelijk letsel die aan een verzekerde wordt berokkend door een familielid of als
gevolg van een binnenlands geschil;

•

Een verzekerde die in het verleden een ontvoeringsverzekering heeft opgezegd of geweigerd;

•

Elke onrechtmatige detentie, ontvoering, chantage of afpersing van een verzekerde die in het verleden
het slachtoffer is geweest van deze gebeurtenissen;

•

Elke ontvoering, chantage en afpersing, politieke bedreiging, verdwijning of ontvoering van een kind van
een verzekerde in het land van vestigen of in het land waar de verzekerde staatsburger is; of

•

Schade die het rechtstreekse gevolg is van een situatie die door een overheidsgerelateerd orgaan of
instelling wordt vastgesteld in het land waar de verzekerde verblijft, of waar de verzekerde naar een
specifiek land of een gebied heeft gereisd waar, voor zijn of haar reis begon, het overheidsorgaan of de
overheidsinstelling hem of haar heeft geadviseerd om niet te reizen.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.
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D. Wintersport
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel vergoeden wij:
a)

Niet-terugvorderbare betalingen met betrekking tot:
•
•

Het ongebruikte deel van een verloren skipas tijdens de dekkingsperiode.
Het ongebruikte deel van eventuele skipassen, skiverhuur, het huren van skikleding en
skischoolkosten indien:
•

•

U lijdt aan een lichamelijk ongeval of ziekte tijdens de dekkingsperiode, gecertificeerd door een
lokale arts, waardoor u niet in staat bent om uw normale activiteiten tijdens de reis uit te
voeren, of
De reis wordt geannuleerd om een van de redenen die zijn beschreven in sectie 3 en sectie 6,
punt 3) - als voor deze optie is gekozen.

b) Tot het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor ‘sluiting skigebied: per persoon' voor ieder van u in het
geval dat alle skifaciliteiten in een vooraf geboekt resort buiten het thuisland gesloten zijn wegens
gebrek aan sneeuw tijdens de dekkingsperiode:

c)

•

Tot het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor ‘sluiting skigebied: alternatief gebied per dag’
voor elke dag dat extra kosten worden gemaakt voor het bereiken van een alternatief skigebied, of

•

Tot het bedrag zoals vermeld in de uitkeringstabel voor 'sluiting skigebied: geen alternatief gebied
per dag' voor elke dag dat er geen geschikte alternatieve skiplaats beschikbaar is, met onze
toestemming.

Tot het bedrag vermeld in de uitkeringstabel voor extra reiskosten indien, als gevolg van lawine of
aardverschuiving , tijdens de dekkingsperiode, u onvermijdelijk wordt vertraagd om uw vooraf geboekte
verblijf buiten uw land van vestigen te verlaten.

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadegevallen:
1. Die voorkommen in europa voor reizen die beginnen of eindigen in de periode van 1 mei tot en met 30
november;
2. Voor reiskosten indien de reisorganisator andere reisafspraken heeft gemaakt;
3. Waar u zich ten tijde van het ongeval buiten de piste bevond; of
4. Die het gevolg zijn van extreme wintersportactiviteiten, met inbegrip van skispringen/stunts/klimmen/skiradonee/ heli-skiën/stappen, ijshockey, speedskiën, cresta-piste of het gebruik van
bobsleeën of skeletten.
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Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

ONDERDEEL 4: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, zullen wij u een bedrag betalen dat is
vermeld in de uitkeringstabel voor elke gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen in totaal (met inbegrip van
juridische kosten), indien u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van vorderingen voor een
onopzettelijk lichamelijk letsel aan het publiek of onopzettelijk verlies van of schade aan goederen tijdens de
dekkingsperiode.

Voorwaarden
1. U mag zonder onze schriftelijke toestemming geen enkele erkenning van aansprakelijkheid doen of
regelingen treffen, aanbieden, beloven of betalen.
2. Wij hebben het recht, indien wij dit wensen, om in uw naam, de verdediging van enige vordering over te
nemen en te handelen of om in uw naam voor ons eigen voordeel alle vorderingen tot schadeloosstelling of
schadevergoeding of anderszins tegen enige derde partij te vervolgen en zijn volledig vrij in het voeren van
onderhandelingen of procedures of de afwikkeling van enige vordering. U zult, waar mogelijk, alle informatie
en hulp geven die wij nodig hebben.

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor de betaling van schadegevallen die zijn toe te schrijven aan of voortvloeien
uit:
1. Onopzettelijk lichamelijk letsel aan een lid van uw familie of huishouden;
2. Verlies van of schade aan goederen die toebehoren aan of zich onder uw zorg, hoede of toezicht
bevinden of die eigendom zijn van een lid van uw familie of huishouden;
3. Eigendom, bezit of gebruik van een door paarden getrokken of mechanisch voortbewogen voertuig (met
uitzondering van golfbuggy's), luchtvaartuigen, vaartuigen op waterbasis (met uitzondering van
zeilplanken, surfplanken, kano's, roeiboten, met de voet of de hand voortbewogen waterfietsen en
opblaasboten), vuurwapens of dieren;
4. De eigendom, het bezit, het gebruik of de exploitatie van grond of gebouwen, of
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5. Een beroep, bezigheid of bedrijf of voortkomend uit een uit hoofde van een overeenkomst op zich
genomen aansprakelijkheid, indien deze aansprakelijkheid anders niet in het geding zou zijn gekomen.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

ONDERDEEL 5: JURIDISCHE KOSTEN
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, zullen wij u het maximale bedrag
betalen dat is vermeld in de uitkeringstabel voor juridische kosten die door u of uw persoonlijke
vertegenwoordiger zijn gemaakt in het kader van een vordering tot schadevergoeding tegen een derde partij die
onopzettelijk aan u een lichamelijk letsel of uw overlijden heeft veroorzaakt tijdens de dekkingsperiode.

Voorwaarden
1. Vorderingen moeten binnen de zestig (60) dagen na de datum van het voorval dat aanleiding geeft tot de
vordering aan ons worden gemeld of als snel als redelijkerwijs mogelijk is.
2. De verzekerde heeft het recht om ofwel een juridische vertegenwoordiger uit ons netwerk te kiezen ofwel zijn
eigen netwerk te kiezen. Indien de verzekerde met zijn eigen juridische vertegenwoordiger wenst te werken,
moeten de gevraagde honoraria vooraf door ons worden goedgekeurd.
3. Wij behouden ons het recht voor de dekking op elk moment in de volgende omstandigheden in te trekken:
•
•
•
•
•
•
•

Met betrekking tot schade waarvan het tijdstip van ontstaan aanvangt vóór de begindatum van de
verzekering.
Voor onze aanvaarding van een schadegeval.
Indien u ons of de namens ons optredende wettelijke vertegenwoordiger niet tijdig de juiste instructies
geeft.
Als u instructies van onze wettelijke vertegenwoordiger intrekt, niet op onze wettelijke
vertegenwoordiger antwoordt of zich uit de gerechtelijke procedure terugtrekt.
Indien u besluit dat u uw vordering niet langer wenst in te stellen als gevolg van onwil. Alle kosten die tot
dit stadium worden gemaakt, worden uw verantwoordelijkheid.
Overschrijding van het bedrag vermeld in de uitkeringstabel, wij zullen u nooit schadeloosstellen voor
meer dan het bedrag dat in de uitkeringstabel is vermeld.
Indien de verzekeringnemer zich bij de aankoop van deze verzekering bewust had moeten zijn van het feit
dat een vordering uit hoofde van deze verzekering zou kunnen ontstaan.
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4. Wij behouden ons het recht voor om de vergoeding te verlagen tot het bedrag van de door ons geleden
schade indien u niet voldoet aan uw verplichtingen om de geleden schade te beperken in overeenstemming
met de artikel 76 van de belgische verzekeringswet

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor schadegevallen die zijn toe te rekenen aan:
1. Juridische kosten die zijn gemaakt zonder onze schriftelijke toestemming (die niet onredelijk zal worden
ingehouden); of
2. Acties tegen reisagenten, touroperators, ons of onze agenten of uw familie.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

ONDERDEEL 6: UITBREIDINGEN
A. Doods- en invaliditeitsverzekering
Wat is gedekt
Indien deze dekking is gekocht en aangegeven in de geldende bijzondere voorwaarden, in de mate vermeld in de
uitkeringstabel, indien u tijdens de dekkingsperiode een letsel oploopt als gevolg van een ongeval, zullen wij u, of
uw executeurs of beheerders, een bedrag in overeenstemming met de uitkeringstabel betalen, nadat de totale
vordering zal worden onderbouwd onder deze polis.

Beperkingen
1. Meerdere uitkeringen zijn niet verschuldigd onder meer dan één van de onderdelen van de uitkeringstabel
voor de gevolgen van één ongeval;
2. Het totale bedrag dat op grond van deze polis moet worden betaald in verband met één of meer
schadegevallen mag in geen geval meer bedragen dan het grootste voordeel uit hoofde van één van de
posten in de uitkeringstabel;
3. Indien overlijden gedekt is en een ongeval uw overlijden veroorzaakt binnen twaalf (12) maanden na de datum
van het ongeval en voorafgaand aan de definitieve afwikkeling van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid op
grond van de onderdelen 6.2 tot en met 6.7 van de uitkeringstabel, is de uitkering bij overlijden op grond van
onderdeel 6.1 uitsluitend verschuldigd;
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Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.

B. Bagage- en inboedelverzekering
Wat is gedekt
Indien deze dekking is afgesloten en voor zover vermeld op de bijzondere voorwaareden, zullen wij u vergoeden
voor verlies, diefstal, vertraging of schade aan persoonlijke bagage, kleding, bezittingen en contant geld
(inclusief kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt als gevolg van het verlies van contant geld), gedurende de
dekkingsperiode, met inachtneming van de limieten die zijn vermeld in de uitkeringstabel.
•

Indien bagage, kleding of persoonlijke bezittingen tijdelijk verloren zijn of meer dan twaalf (12) uur
aaneengesloten door de vervoerder worden vertraagd tijdens de dekkingsperiode, betalen wij de aankoop
van basisbenodigdheden tot het bedrag dat als "basisbenodigdheden" is vermeld in de uitkeringstabel.

•

Indien bagage, kleding of persoonlijke bezittingen tijdelijk verloren zijn of vertraging oplopen gedurende
meer dan tweeënzeventig (72) opeenvolgende uren door de vervoerder gedurende de dekkingsperiode,
betalen we tot het bedrag dat is vermeld als "vertraagde bagage" in het uitkeringstabel.

•

Als bagage, kleding of persoonlijke bezittingen permanent verloren zijn of worden beschadigd door de
vervoerder tijdens de operatie, betalen we tot het bedrag dat is vermeld " in de uitkeringstabel onder de
punten 1 tot 8.

Voorwaarden
1. U dient in geval van verlies of schade alle redelijke maatregelen te nemen om het verlies of de schade te
verhalen.
2. Diefstaldekking wordt verkregen op voorwaarde dat deze wordt gekarakteriseerde, d.w.z. Dat er een spoor
van inbraak of fysiek geweld is. Er moet een proces-verbaal van de politie worden overgelegd.
3. Als u een vergelijkbare vervanging koopt voor een verloren of beschadigd artikel, betalen wij de
vervangingskosten, op voorwaarde dat dit artikel op dat moment minder dan twee (2) jaar oud was en dat
bewijs van de oorspronkelijke aankoop wordt verstrekt.
4. Indien u een vergelijkbare vervanging koopt voor een verloren of beschadigd artikel dat meer dan twee (2)
jaar oud is, of indien het artikel niet daadwerkelijk wordt vervangen, of indien geen bewijs van de
oorspronkelijke aankoop kan worden overlegd, wordt de betaling gebaseerd op de waarde van dat artikel op
het moment van het verlies, of de kosten van reparatie.
5. Als u onmiddellijke benodigdheden koopt vanwege effecten die tijdelijk verloren zijn gegaan, moet u een
ontvangstbewijs overleggen.
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Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk om schadegevallen te betalen die zijn toe te schrijven aan of voortvloeien uit:
1. Mot, ongedierte, slijtage en geleidelijke aantasting, of tekorten aan geld door fout, weglating of
waardevermindering;
2. Geld dat niet binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking bij de politie is aangegeven en waarvoor geen
politieverklaring is verkregen;
3. Inbeslagneming of vasthouding door de douane of een andere autoriteit;
4. Goederen die anderszins verzekerd zijn;
5. Verlies van of schade aan voorwerpen die onder de hoede van een vervoerder zijn, tenzij dit binnen
vierentwintig (24) uur aan de vervoerder wordt gemeld en aan de hand van een verkregen procesverbaal, met uitzondering van kostbaarheden, fotografische apparatuur of geld die niet op grond van
deze polis verhaalbaar zijn;
6. In overeenstemming met artikel 65 voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die onbewaakt
worden achtergelaten, behalve (op voorwaarde dat het een gekarakteriseerde diefstal betreft) in een
afgesloten hotelkamer, kluis, appartement of vakantiehuis, alsook in uw voertuig, op voorwaarde dat de
bagage volledig aan het zicht is onttrokken in een gesloten kofferbak;
7. Elektrisch en/of mechanisch defect; of.
8. Het frauduleuze gebruik van creditcards, oplaadbare kaarten of bankkaarten, indien u het verlies van de
kaart niet aan de emitterende bank of onderneming hebt gemeld en anderszins niet hebt voldaan aan de
voorwaarden waaronder de kaart is uitgegeven. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot verliezen die niet
gedekt zijn door een garantie die de uitgevende bank of onderneming aan u heeft gegeven.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
e)

coronavirus ziekte (COVID-19);

f)

ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);

g)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

h)

enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.

Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.
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C. Annulering, verkorting, onderbreking van de reis
Wat is gedekt
In toepassing van deze dekking en in de mate vermeld in de uitkeringstabel, zullen wij u vergoeden voor oninbare
betalingen die zijn betaald of contractueel zijn vastgelegd voor reizen, accommodatie en onbenutte vooraf
geboekte excursies (met inbegrip van extra reiskosten die zijn gemaakt voor terugkeer naar uw thuisland) indien
de geplande reis wordt geannuleerd voor aanvang of wordt onderbroken voor voltooiing, rechtstreeks als een
gevolg van:
a)

Overlijden, onopzettelijk lichamelijk letsel, ziekte of aandoening van de verzekerde die zich voor het eerst
manifesteert tijdens de verzekeringsduur en die aangetoond wordt door een doktersattest, of verplichte
quarantaine van:
•
•
•
•

b)

Ontslag (op voorwaarde dat dit ontslag in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de wetten
inzake ontslagvergoedingen van uw thuisland of land van vestiging) van:
•
•

c)

f)
g)

Uezelf, of
Een reisgenoot, of
Elke persoon bij wie u van plan was tijdens de reis te verblijven.

Ongunstige weersomstandigheden of de aanwezigheid van vulkanische as in de atmosfeer waardoor het
onmogelijk is om naar het vertrekpunt aan het begin van de reis te reizen of om uw reis voort te zetten.
Crisissituatie die het onmogelijk maakt om aan het begin van dereis naar het vertrekpunt te reizen of de reis
voort te zetten.
Staatsgreep of verstoring binnen de regering
i.
In u thuisland of land van vestigen, waardoor het voor uonmogelijk is om bij het begin van de reis bij
het vertrekpunt kunt te komen, of
ii.
In het land van bestemming of in een ander land waar u doorheen reist, waardoor u uw reis niet kunt
voortzetten.
•
•

h)

U, of
Een reisgenoot.

Elke grote schade of diefstal
i.
Binnen zeven (7) dagen voor een reis, in de woning of plaats van vestiging of,
ii.
Tijdens uw reis van:
•
•
•

e)

U, of
Een reisgenoot.

Het opgeroepen worden tot een jurydienst of het bijwonen van een getuigenverklaring voor een
rechtbank in uw thuisland van woonplaats, of de onvermijdelijke eis om aanwezig te zijn in uw thuisland
voor dienst in een militaire of civiele noodsituatie van:
•
•

d)

U, of
Een reisgenoot, of
Een persoon bij wie u van plan bent te verblijven tijdens de reis, of
Een naaste verwant die uw aanwezigheid in uw thuisland of land van vestiging noodzakelijk maakt.

Als de regering u adviseert om niet te gaan en,
Dat zich voordoet nadat u uw reisverzekering heeft afgesloten

Onverwachte verandering van een positief officieel overheidsbericht om naar uw bestemming te reizen naar
een negatief overheidsbericht op de website van de overheid https://diplomatie.belgium.be/nl, en die
i.
Moet plaatsvinden voor het begin van uw reis en nog steeds van kracht zijn op de datum van uw
reis,
ii.
Plaatsvindt op het moment dat u op uw bestemming bent, of
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iii.

Zou van kracht zijn op het moment dat u naar die bestemming reist.

Wij betalen ook de reiskosten die worden gemaakt om terug te keren naar uw thuisland of land van vestiging als
uw reis wordt onderbroken als gevolg van (a), (d), (e), (g), (h). Als uw reis wordt onderbroken als gevolg van een
crisissituatie (f), ontvangt u een repatriëring onder de catastrofedekking (zoals voorzien in onderdeel 3 punt 3).

Voorwaarden
1. Reisannulering : Annuleringsdekking geldt vanaf de datum waarop de reis wordt geboekt of de datum waarop
de verzekering wordt afgesloten (wat het laatste is) tot het begin van de reis, of het vervallen van de
verzekeringsperiode (afhankelijk van wat het eerst gebeurt).
•

of tot de verzekeringsperiode afloopt (wat het eerste is).

•

Als bewijs van de noodzaak om een reis te annuleren of te onderbreken, moet passend bewijs worden
geleverd, zoals een attest van uw werkgever, een medisch attest, een officieel proces-verbaal als u wordt
gekozen als jury in een rechtszaak, een officieel proces-verbaal als u bent ontworpen als beoordelaar voor
de verkiezingen, een overlijdensverklaring van een naast familielid, of andere documenten die wij nodig
hebben.

Wat is niet gedekt
Wij zijn niet aansprakelijk voor schadegevallen die te wijten zijn aan:
1. Een omstandigheid of een geheel van omstandigheden die u aan het begin van deze polis bekend zijn of
bij het boeken van een reis, waarbij een dergelijke omstandigheid of een geheel van omstandigheden
redelijkerwijs had kunnen worden geacht aanleiding te geven tot annulering of onderbreking van een
reis; of
2. Elk verzoek om terugbetaling wanneer de dienstverlener (bv. Luchtvaartmaatschappijen, hotels) een
voucher of terugbetaling aanbiedt of wanneer de overheid een officiële repatriëring organiseert
3. Uw onwil om te reizen.

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
a)

coronavirus ziekte (COVID-19);

b) ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

d) enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.
Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van
quarantaine of isolatie.
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Algemene Uitsluitingen
Wij zij niet aansprakelijkheid voor de vergoeding van schadegevallen die op enigerlei wijze werden
veroorzaakt door, hebben bijgedragen aan of verband houden met:
1. Elke invaliditeit of aandoening of ziekte die is ontstaan vóór de aanvang van deze polis of uw opneming
onder deze polis tot het verstrijken van een periode van één (1) jaar gedurende welke u met betrekking
tot die invaliditeit of aandoening of ziekte geen behandeling of advies van een arts of ziekenhuis hebt
ontvangen of nodig hebt gehad, tenzij dit schriftelijk met ons is overeengekomen;
2. Een reis die door u is geboekt of aangevangen in strijd met medisch advies om niet te reizen of medische
behandeling te krijgen, of nadat een terminale prognose is gemaakt;
3. Elke gezondheidstoestand, wanneer een dergelijke toestand reeds het voorwerp is geweest van een
schadegeval in het kader van een eerdere reis;
4. Elke omstandigheid die redelijkerwijs kon worden voorzien en die naar alle waarschijnlijkheid aanleiding
zou kunnen geven tot een schadegeval van u bij het begin van de polis of bij het boeken van de reis
(indien dit later is);
5. Zwangerschap, bevalling of daaruit voortvloeiende medische complicaties als u op enig moment tijdens
een reis zeven (7) maanden of langer zwanger bent of zou zijn geweest;
6. Eventuele kosten gemaakt voor personen met een leeftijd jonger dan veertien (14) dagen op de reis;
7. Uw opzettelijke blootstelling aan een uitzonderlijk gevaar (behalve in een poging om mensenlevens te
redden) die uw leven opzettelijk in gevaar zou brengen;
8. De beoefening van de volgende sporten als amateurs en op alle niveaus: de sporten met een
motorvoertuig, luchtsporten, bungeejumpen, rotsklimmen, vrijklimmen, speleologie,
raften/kajakken/kanoën met stroomversnellingen van meer dan graad 5, scubaduiken (als u op een
diepte van meer dan 30 meter duikt; of als u niet gekwalificeerd bent voor de duik die wordt
ondernomen of begeleid door een gekwalificeerde instructeur; of duiken alleen; of duiken op of in
wrakken; of grotduiken), canyoning, solozeilen, kite-surfen, bergbeklimmen, gletsjerwandelingen zonder
gids, skischansspringen, snelheidsschaatsen, ijshockey, bobsleeën, skelet, vechtsporten, motorsporten
of wedstrijden, jagen te paard, point-to-pointing en steepleasing, ruiterwedstrijden, zeilen of varen
buiten de kustwateren (20km limiet) of vliegen anders dan als passagier;
9. Deelname, op professionele basis of op basis van een betaald contract, aan een sport, wedstrijd of
opleiding. Bovendien, elke deelname aan een sport of competitie met gemotoriseerde voertuigen (tests,
wedstrijden, rally's, razzia's, etc.) En trainingssessies.
10. Ongevallen met gemotoriseerde tweewielers, tenzij het voertuig 125 cc of minder is en de bestuurder op
het moment van het ongeval in het bezit is van een geldig rijbewijs in het land waar het voertuig wordt
gebruikt, is gekwalificeerd, en zowel de bestuurder als de inzittenden dragen een veiligheidshelm;
11. Oorlog, of oorlog nu wordt afgekondigd of niet, vijandelijkheden of welke oorlogsdaad of burgeroorlog
dan ook;
12. Het daadwerkelijke of dreigende kwaadwillige gebruik van pathogene of giftige biologische of
chemische stoffen;
13. Kernreactie, nucleaire straling of radioactieve besmetting;
14. U activeert of deelneemt aan strijdkrachten of operaties;
15. Uw zelfmoord of poging tot zelfmoord of opzettelijke zelfverwonding of uw staat van krankzinnigheid;
16. Geslachtsziekte of verworven immuno-deficiëntiesyndroom (aids), aids-gerelateerd complex (arc) of
human immuno-deficiency virus (hiv), hoe deze ook verworven zijn of vernoemd kunnen worden;
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17. Uw eigen criminele daad;
18. Uw onder invloed zijn van alcohol of drugs, anders dan voorgeschreven door een geregistreerd arts,
maar niet voor de behandeling van drugsverslaving;
19. Neurosen, psychoneuropenen, psychopathieën of psychoses, angst, stress, vermoeidheid of psychische
of emotionele ziekten of aandoeningen van welke aard dan ook;
20. Vorderingen tot vergoeding van kosten die voortvloeien uit een verlies (bv. Winstderving als gevolg van
een ongeval, verandering van slot als gevolg van het verlies van sleutels, enz.) Of;
21. U reist naar een bestemming waar de overheid van uw thuisland (of uw land van vestiging als u van daar
tijdens het verzekeringsjaar reist) u afraadt de reizen op de website van de overheid
https://diplomatie.belgium.be/nl. (of op de website van de overheid van uw land van vestiging).

Bijzondere uitsluiting van het coronavirus
Je verzekeringspolis dekt geen enkele schade die op welke manier dan ook, veroorzaakt is door, of
voortvloeiend is uit:
e)

coronavirus ziekte (COVID-19);

f)

ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2);

g)

elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;

h)

enige vrees of dreiging van a), b) of c) hierboven.

Wij vergoeden ook geen kosten die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van perioden van quarantaine
of isolatie.

Bijkomende bepalingen
Vrijstelling Bedragen/Periodes
In geen enkel onderdeel onder deze polis zal een uitbetaling worden gedaan tenzij de vrijstelling
betaling/periode is voldaan, waarvan het bedrag voor elk onderdeel wordt weergegeven in de uitkeringstabel.
Eventuele franchises (bedragen) worden in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag, dat voor elk
onderdeel in de uitkeringstabel wordt gespecificeerd.

Wijziging van het risico
Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de verzekeringnemer verplicht nieuwe omstandigheden of
wijzigingen in omstandigheden van zodanige aard aan te geven die het risico van het optreden van een
verzekerde gebeurtenis aanzienlijk en blijvend zullen verhogen.
Indien het risico van het optreden van een verzekerde gebeurtenis zodanig wordt verhoogd dat, indien het
verhoogde risico ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had bestaan, wij de verzekering alleen onder
andere voorwaarden zouden hebben afgesloten, moeten wij een wijziging van de overeenkomst voorstellen
binnen een periode van één maand vanaf de datum waarop kennis is verkregen van het verhoogde risico met
terugwerkende kracht tot de datum van het verhoogde risico. Indien het voorstel tot wijziging van de
overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd, of indien aan het einde van een periode van één
maand na ontvangst van dit voorstel de verzekeringnemer het voorstel niet heeft aanvaard, kunnen wij de
overeenkomst binnen vijftien dagen beëindigen.
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Indien wij het bewijs leveren dat wij het verhoogde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij de
overeenkomst beëindigen binnen een periode van één maand vanaf de datum waarop wij van het verhoogde
risico op de hoogte waren.
Indien het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet tijdens de looptijd van de overeenkomst in
zodanige mate aanzienlijk wordt verminderd dat, indien de vermindering had bestaan toen de overeenkomst
werd gesloten, de maatschappij de verzekering op andere voorwaarden zou hebben afgesloten, zij ermee zal
instemmen de premie tot het passende niveau te verlagen vanaf de datum waarop zij van het verminderde risico
kennis krijgt. Indien de contractsluitende partijen niet binnen een maand na het verzoek van de
verzekeringnemer om verlaging overeenstemming bereiken over de nieuwe premie, kan de verzekeringnemer de
overeenkomst opzeggen.

Overlappende verzekeringen
In overeenstemming met artikel 99 van de belgische verzekeringswet, kunt u als het risico dat door deze polis
wordt gedekt ook wordt gedekt door een andere verzekering of garantie, contact opnemen met één van hen
voor een vergoeding. U wordt dan vergoed binnen de grenzen van hun respectievelijke verplichtingen.
Wij zullen alleen ons aandeel van de vordering verrekenen of wij kunnen een deel of het geheel van onze kosten
verhalen op de andere verzekeraar.
U moet ons alle hulp geven die wij redelijkerwijs nodig hebben om ons te helpen met de terugvordering. In het
geval van een schadegeval kunt u worden gevraagd om gegevens te verstrekken over een andere
verzekeringsovereenkomst die op dit schadegeval van toepassing zou kunnen zijn.
Als u een afzonderlijke verzekering hebt voor verliezen die niet onder deze polis zijn verzekerd, moet u ons op de
hoogte stellen van de vereffeningen die u ontvangt en die verband houden met een vordering onder deze polis. U
dient ons ook op de hoogte te stellen van eventuele vorderingen die uw andere verzekeraars indienen om de
door hen betaalde bedragen terug te vorderen.

Documenten
Deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, uw aanvraag en alle andere schriftelijke verklaringen
van u of namens u waarop wij hebben vertrouwd bij het accepteren van uw polis, vormen de gehele
overeenkomst tussen u en ons.

Communicatie met U
Uw polis documenten en de daarmee verband houdende communicatie zullen voor u beschikbaar zijn in de
qover-app en/of aan u worden verstrekt per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres, hetzij als bijlage of als
een beveiligde websitekoppeling. Als u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld en ermee instemt de documenten
niet per post te ontvangen, wordt elke elektronische communicatie geacht door u te zijn ontvangen op het
moment dat deze ons informaticasysteem verlaat. U heeft het recht om een papieren versie van alle documenten
aan te vragen.
Wij kunnen alle communicatie, inclusief telefoongesprekken, opnemen om de kwaliteit van onze diensten te
verbeteren, voor opleidingsdoeleinden of voor doeleinden van fraudeopsporing.

Frauduleuze schadegevallen en misleidende informatie
Wij pakken fraudepreventie krachtig aan om de premietarieven laag te houden, zodat u niet voor andermans
oneerlijkheid hoeft te betalen.
Daarom,
a)

Indien u opzettelijk onjuiste informatie over het risico heeft verstrekt of achtergehouden, die ons misleid
heeft bij de beoordeling van het risico, is de polis nietig op grond van artikel 59 van de belgische
verzekeringswet;
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b) Indien u op frauduleuze wijze uw verplichtingen niet bent nagekomen in geval van een schadegeval op grond
van de artikelen 74 tot 76 van de belgische verzekeringswet;
c)

Als u een andere frauduleuze handeling met de bedoeling om ons te misleiden, heeft gepleegd

Kunnen de nodige sancties worden opgelegd.
Bovendien kan één van onze medewerkers u persoonlijk opbellen om de omstandigheden van de schade te
begrijpen voordat enige schadevergoeding of uitkering wordt toegekend. U zult een verscheidenheid van vragen
moeten beantwoorden en nauwkeurig en beknopt de omstandigheden van de schade uitleggen. Bovendien zal
deze oproep worden geregistreerd en kan de registratie intern worden gebruikt om het schadegeval te beheren,
fraude op te sporen of voor andere bredere maatregelen voor risicoprofilering, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Klantenservice
Onze Verplichtingen
Vanaf het moment dat de dekking van toepassing is en binnen de grenzen daarvan, verbinden wij ons ertoe:
a)

het schadegeval in het beste belang van de verzekeringnemer te beheren

b) De verzekeringnemer op de hoogte te houden van het verloop van het schadegeval
c)

De vergoeding of uitkering zo spoedig mogelijk te betalen

d) U eerlijk en professioneel te behandelen

Betaling
U dient de premie te betalen op het moment dat u dekking of een wijziging aanvraagt (ook in geval van een
uitgestelde begindatum). De overeenkomst zal nooit van start gaan en geen enkele wijziging zal van kracht zijn
totdat wij de betaling van de premie hebben ontvangen.
Het in gebreke blijven van betaling wordt geregeld overeenkomstig artikel 69, 70, 71, 72 en 73 van de belgische
verzekeringswet.
Bij verlenging dient de betaling voor de vervaldag te worden voldaan.
In geval van betalingsverzuim bij verlenging worden de volgende stappen gevolgd:
1. Wij zullen u een ingebrekestelling sturen, hetzij door het versturen van een dagvaarding, hetzij per
aangetekende brief. In de ingebrekestelling zal worden aangedrongen op betaling van de premie binnen de
termijn die in de ingebrekestelling is bepaald. Deze termijn kan niet korter zijn dan vijftien (15) dagen te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de neerlegging van de aangetekende
zending.
2. De ingebrekestelling blijft de datum waarop de premie verschuldigd is, evenals het bedrag ervan. Het blijft
ook de gevolgen na niet-betaling binnen de bepaalde termijn, de aanvangsdatum van de termijn, en bepaalt
dat de schorsing van de dekking of de beëindiging van de polis van kracht wordt op de dag die volgt op de
laatste dag van de termijn, onverminderd de dekking van een verzekerde gebeurtenis die zich eerder heeft
voorgedaan.
3. De schorsing of beëindiging van de polis wordt van kracht na het verstrijken van voornoemde termijn.
4. Als de dekking is opgeschort, maakt de betaling door u van de premies een einde aan deze schorsing.
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5. Als wij onze verplichting om dekking te bieden hebben opgeschort, kunnen we de polis beëindigen als dat
recht was voorbehouden in de ingebrekestelling. In dat geval treedt de opzegging in werking na het
verstrijken van een termijn die niet korter kan zijn dan vijftien dagen na de eerste dag van de schorsing.
6. Indien wij ons dit recht niet voorbehielden in de ingebrekestelling van beëindiging van de polis, kan de
beëindiging alleen plaatsvinden door middel van een nieuwe ingebrekestelling.
7. De opschorting van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de verschuldigde premies op een later
tijdstip te vorderen, op voorwaarde dat u formeel in gebreke bent gesteld. In dit geval herinnert de
overhandiging van de ingebrekestelling aan de schorsing van de dekking. Ons recht is echter beperkt tot de
premies van twee opeenvolgende jaren.

Indien de Kaart niet over voldoende middelen beschikt
Het is de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen op de kaart
beschikbaar zijn wanneer deze moet worden opgeladen. De kaart moet over voldoende middelen beschikken om
uw verzekeringspolis(en) op de vervaldag te kunnen betalen.
Als een vergoeding wordt afgewezen, wordt de aanvraag voor een verzekeringsovereenkomst of een wijziging
geweigerd en krijgt u daarom geen dekking van qover. U ontvangt een bericht waarin u wordt uitgenodigd om
een andere betaaloplossing te gebruiken. De verzekeringsovereenkomst gaat nooit van start voordat Qover de
volledige betaling heeft ontvangen.

Fouten bij het opladen
Als de kaarthouder van mening is dat er een fout is opgetreden bij het opladen van de kaart, dient de
kaarthouder zo snel mogelijk contact op te nemen met Qover zodat Qover de kwestie kan oplossen.
Als Qover constateert dat de kaart onjuist in rekening is gebracht, zal Qover ervoor zorgen dat de financiële
instelling van de kaarthouder de kosten overeenkomstig verlaagt. Qover zal de kaarthouder ook schriftelijk op de
hoogte stellen van het bedrag waarmee de kosten op de kaart zijn omgekeerd.
Als Qover vindt dat de kaart niet onjuist in rekening is gebracht, zal Qover de kaarthouder de redenen en
kopieën van enig bewijs voor deze bevinding geven.
Alle vragen die de kaarthouder kan hebben over een fout die is gemaakt bij het opladen van de kaart moeten in
eerste instantie naar Qover worden gestuurd, zodat Qover kan proberen de kwestie op te lossen. Indien Qover
de kwestie niet kan oplossen, kan de kaarthouder contact opnemen met hun financiële instelling om de kwestie
aan te vullen en een klacht in te dienen.

Wijzigingen door de kaarthouder
De kaarthouder kan de kosten van de kaart te allen tijde wijzigen of stoppen door contact op te nemen met
qover. Wij moeten deze kennisgeving ten minste 15 werkdagen voor de vervaldatum van de volgende kosten van
de kaart (indien van toepassing).
Als alternatief kan de kaarthouder een stop of annulering aanvragen door rechtstreeks contact op te nemen met
zijn/haar financiële instelling.
De kaarthouder moet Qover op de hoogte brengen als de kaart wordt geannuleerd.
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Algemeen
Elke kennisgeving die wij nodig hebben om de kaarthouder schriftelijk, zal worden verzonden naar het
elektronische adres dat u aan ons hebt meegedeeld.
De kaarthouder vergoedt Qover volledig voor alle verliezen, kosten, schade en aansprakelijkheid die Qover lijdt
als gevolg van onjuiste of valse informatie die aan hen is verstrekt over de kaart of iemand die bevoegd is om de
kaart te gebruiken. Deze vrijwaring duurt voort na beëindiging van deze overeenkomst.

Overzicht van het beleid inzake belangenconflicten
Qover is een verzekeringsagent die actief is in de Europese Economische Ruimte en gevestigd is in België.
Qover is potentieel blootgesteld aan belangenconflicten als gevolg van het uitoefenen van haar verschillende
activiteiten. Gezien het feit dat het beschermen van de belangen van haar klanten een belangrijke prioriteit is,
heeft Qover een algemeen beleid ontwikkeld om haar bestuurders, directeuren en personeelsleden in staat te
stellen zich zoveel mogelijk tegen dit risico te beschermen.
Een belangenconflict is een conflict dat zich voordoet wanneer één of meer personen of entiteiten tegenstrijdige
belangen hebben die kunnen leiden tot een potentieel verlies voor de klant. Een belangenconflict is een complex
begrip. Het kan voorkomen tussen Qover, haar bestuurders, senior managers, medewerkers, business providers
en andere dienstverleners en onderaannemers enerzijds, en haar klanten anderzijds, alsmede tussen hun
gedeelde klanten onderling.
Qover SA/NV heeft potentiële belangenconflicten geïdentificeerd in al haar activiteiten en U vindt ons beleid
inzake belangenconflicten op onze website www.qover.be.

Rechtsmacht / Geschillen
De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de
totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van deze overeenkomst behoort
tot de exclusieve bevoegdheid van de belgische rechtbanken.

Betekening of kennisgeving en bevoegdheidsclausule
Er wordt overeengekomen dat deze verzekering uitsluitend wordt beheerst door het Belgisch recht en praktijk en
dat alle geschillen die voortvloeien uit, voortvloeien uit of verband houden met deze verzekering uitsluitend
zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid van een bevoegde rechtbank in België.
Alle dagvaardingen, kennisgevingen of processen die aan Lloyd's Insurance Company S.A. moeten worden
betekend met het oog op het instellen van een gerechtelijke procedure tegen haar in verband met deze
verzekering, kunnen worden betekend indien zij worden gericht aan en afgeleverd bij:
Algemeen afgevaardigde voor België:
Mark Cooper
Lloyd's Insurance Company S.A.
Bastiontoren
Marsveldplein 5
1050 Brussel
België
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Tel: +97 (0)14 383 4001
Email: mark.cooper@lloyds.com
Deze "Service of Suit and Jurisdiction"-clausule zal niet worden gelezen als zijnde in strijd met de verplichtingen
van de partijen om hun geschillen op te lossen zoals voorzien in enige andere clausule in dit Beleid en zal, voor
zover nodig, van toepassing zijn om uitvoering te geven aan dat proces.

Beperking en uitsluiting van sanctie
Geen enkele verzekeraar wordt geacht dekking te verschaffen en geen enkele verzekeraar is aansprakelijk voor
de uitkering van enige vergoeding of enig voordeel uit hoofde van deze overeenkomst voor zover de verlening
van die dekking of uitkering van die vergoeding uitkering die verzekeraar zou blootstellen aan enige sanctie,
verbod of beperking uit hoofde van resoluties van de Verenigde Naties of de commerciële of economische
sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van
Amerika. Sancties van de Verenigde Staten van Amerika zijn alleen van toepassing voor zover deze niet in strijd
zijn met Europese of lokale regelgeving.

Cyberrisico's (persoonlijke ongevallen en ziekten)
Elke Accidentele Letsel- of Ziektewetuitkering (zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van uw polis) als
gevolg van :
i. het gebruik of het niet kunnen gebruiken van een toepassing, software of programma in verband met
elektronische apparatuur (bijvoorbeeld een computer, smartphone, tablet of een elektronisch apparaat met
internetverbinding) ;
ii. elk computervirus;
iii. elke computerhoax met betrekking tot de punten i en/of ii hierboven
zijn verschuldigd, met inachtneming van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van deze polis.

Gegevensbescherming
Wie we zijn
Wij zijn de onderschrijver(s)van Lloyds Insurance Company N.A. die in de verzekeringsovereenkomst worden
genoemd.
Basisprincipes
Wij verzamelen en gebruiken relevante informatie over u om u te voorzien van uw verzekeringsdekking of de
verzekeringsdekking die u ten goede komt en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Deze informatie omvat gegevens zoals uw naam, adres en contactgegevens en alle andere informatie die wij over
u verzamelen in verband met de verzekeringsdekking die u geniet. Deze informatie kan gevoeligere gegevens
bevatten, zoals informatie over uw gezondheid en eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u hebt.
In bepaalde omstandigheden is uw toestemming nodig om bepaalde categorieën informatie over u te verwerken
(waaronder gevoelige gegevens zoals informatie over uw gezondheid en eventuele strafrechtelijke
veroordelingen). Indien we uw toestemming nodig hebben, vragen we u daar apart om. U hoeft geen
toestemming te geven en kunt deze te allen tijde intrekken. Als u hier echter niet mee instemt of als u uw
toestemming intrekt, kan dit van invloed zijn op onze mogelijkheden om de verzekeringsdekking te bieden die u
geniet en kan dit ons beletten u dekking te bieden of uw schadegevallen af te handelen.
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De manier waarop de verzekering werkt, betekent dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met en gebruikt
door een aantal derde partijen in de verzekeringssector, bijvoorbeeld verzekeraars, agenten of makelaars,
herverzekeraars, schaderegelaars, onderaannemers, regelgevers, wetshandhavende instanties, fraude- en
misdaadpreventie- en -opsporingsinstanties en verplichte verzekeringsdatabases. Wij zullen uw persoonlijke
gegevens alleen openbaar maken in verband met de verzekeringsdekking die wij bieden en voor zover vereist of
toegestaan door de wet.
Gegevens van andere mensen die u ons meedeelt
Als u ons of uw agent of makelaar voorziet van gegevens over andere mensen, moet u deze hiervan in
kennisstellen.
Wilt U meer details?
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken verwijzen wij naar onze volledige privacy
verklaring(en), die online beschikbaar is/zijn op onze website(s) of in andere formaten op aanvraag.
Nous contacter et vos droits
U hebt rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren, waaronder het recht op toegang tot uw
informatie. Als u uw rechten wilt uitoefenen, wilt bespreken hoe wij uw informatie gebruiken of een kopie van
onze volledige privacyverklaring(en) wilt aanvragen, neem dan contact met ons op, of met de agent of makelaar
die uw verzekering heeft afgesloten, die onze contactgegevens aan u zal verstrekken:
QOVER N.V.

Handelsstraat 31
1000 Brussel
België
E-mail naar privacy@qover.com
Telefoon: +32 2 588 97 16

Toestemming
In bepaalde omstandigheden hebben wij uw toestemming nodig om ons toe te staan medische of gevoelige
gegevens te verwerken met betrekking tot zowel uw persoon als die van de begunstigden, voor zover
noodzakelijk voor het nastreven van de doeleinden van het beheer van de bijstand, het beheer van de uitgaven
en de rekeningen van bijstand en het beheer van eventuele geschillen. Hiervoor hebben wij uw uitdrukkelijke
toestemming nodig, die van u wordt verkregen terwijl u ons de gevoelige gegevens verzendt. U hoeft hier niet
mee in te stemmen. Als u echter niet uw toestemming geeft, kan dit invloed hebben op onze mogelijkheid om de
verzekeringsdekking te bieden waar u van profiteert en kan dit ons verhinderen om dekking voor u te bieden of
uw schadegevallen af te handelen.

Wijzigingen door ons
Als wij de niet-essentiële dekkingsvoorwaarden wijzigen, gebeurt dit alleen op uw eerstvolgende vervaldag. Na
ontvangst van een kennisgeving van wijziging kunt u uw polis beëindigen als u niet tevreden bent met de
wijzigingen.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

36

Definities

CIVIEL ONRUST

ANKOOPDATUM

Publieke bijeenkomst van een groot aantal mensen
die leidt tot schade aan eigendommen of die tot
doel heeft anderen schade te berokkenen.

Betekent de datum waarop Uhet contract online
koopt.

AFPERSING
Betekent een bedreiging of een reeks bedreigingen
tot ontvoering, om een lichamelijk letsel of
zaakbeschadiging te veroorzaken, of om uw
informatie te gebruiken of te opbaren, met inbegrip
van persoonlijke, private of vertrouwelijke
informatie over u met het doel losgeld te verkrijgen
als voorwaarde om een dergelijke bedreiging niet
uit te voeren.

ARTS
Elk geregistreerd, gekwalificeerd en praktiserend
lid van de medische beroepsgroep die niet met U
verbonden of verwant is.

BEGINDATUM VERZEKERING,
STARTDATUM
Betekent de begindatum zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden.
De garantie gaat in op 00.00.01 op de begindatum
zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Als onderdeel van ons streven om "klanten eerlijk te
behandelen" kunt u de begindatum van uw
verzekering tot 1 jaar voor de startdatum van uw
reis. Houd er rekening mee dat uw reisannulering
(als u voor deze hebt gekozen) begint vanaf de
datum van uw aankoop.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Het gedeelte van deze verzekering dat de gegevens
van u bevat, de verzekeringsduur, de gekozen
formule, de verzekerden en de premie, alsmede
andere specifieke beperkingen, voorwaarden en
contactgegevens.

BLIJVENDE TOTALE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Elke invaliditeit die u volledig verhindert een bedrijf
of beroep uit te oefenen waarvoor u redelijkerwijs
geschikt bent op grond van opleiding, training of
ervaring en die twaalf (12) maanden duurt en aan
het einde van die periode geen uitzicht op
verbetering biedt.

CHANTAGE
Betekent de vraag naar geld, goederen of diensten
van u in ruil voor het niet onthullen van
compromitterende of schadelijke materiële
informatie.

CRISISGEBEURTENIS
Een instabiele en gevaarlijke situatie die een
Verzekerde rechtstreeks ernstige lichamelijke
schade of overlijden heeft berokkend of kan
berokkenen, met weinig of geen waarschuwing,
zoals hieronder vermeld:
•

Politieke dreiging / onrust met inbegrip van
oorlog, oproer, rebellie, revolutie, invasie

•

Onrechtmatige detentie / ontvoering / chantage
/ afpersing

•

Gewelddadige misdaad / kwaadwillige aanval

•

Natuurrampen

•

Terrorisme

•

Civiele onrust

•

Bomontploffing

•

Ontvoering van kinderen

•

Verdwijning

•

Overval

DERDE PARTIJ
Betekent elke andere persoon dan u, uw gezin of
huishouden.

DEKKINGSPERIODE
De periode van tijd en/of activiteiten waarvoor u
onder deze polis valt, zoals vermeld in de
uitkeringstabel. De dekking is van toepassing op:
a)

U als u bij aanvang van de verzekeringsduur
jonger bent dan zesenzeventig (76) jaar;

b) Reizen met een bestemming buiten het
thuisland of buiten het land van vestiging;
c)

Reizen met een bestemming binnen het
thuisland of binnen het land of vestigen, mits
deze reizen betrekking hebben op ten minste
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één (1) geboekte nachtaccommodatie vóór
aanvang van de reis;
d) Reizen die het aantal aaneengesloten dagen
vermeld in uw bijzondere voorwaarden niet
overschrijden;
e)

Een periode tussen het aflopen van de polis en
uw terugkeer naar uw thuisland of land van
vestiging of eenentwintig (21) dagen, indien dit
eerder is, indien u niet in staat bent geweest
naar uw thuisland of uw land van vestiging terug
te keren vóór het aflopen van een reis om
redenen die buiten uw controle liggen, en dit
zonder extra premie.

EINDDATUM VERZEKERING
Betekent de vroegste van de volgende datums:

hetzelfde dak wonen, die op dezelfde reis zijn
maar de ouders niet;
3. De grootouders
•

van de minderjarige kinderen van het gezin, die
niet onder hetzelfde dak wonen, als de ouders
van deze minderjarige kinderen niet aan
dezelfde Reis deelnemen;

4. Kleinkinderen
•

Minderjarige kleinkinderen die met u op reis
zijn.

Opmerking: Kinderen jonger dan 14 dagen niet
gedekt zijn.

FOTOGRAFISCHE APPARATUUR
Betekent alle camera's, camcorders of hun
accessoires die op de aankoopfactuur staan
vermeld.

•

De jarrlijkse vervaldag zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden;

•

De datum van opzegging van deze polis;

GEBEURTENIS

•

De datum waarop u niet langer in België
woonachtig of gedomicilieerd bent.

Een plotseling, onvoorzien en identificeerbaar
voorval.

FAMILIE

GELD

Indien voor de optie “familie” wordt gekozen, kan
één enkele polis de volgende personen verzekeren:

Betekent:

1. De gezinsleden

a)

Contant geld, bank- of valutakaarten,
reischeques, paspoorten, groene kaarten,
benzinecoupons of reisbiljetten, en

•

de verzekerde,

•

zijn of haar echtgenoot, wettelijk of feitelijk
samenwonend, en en

b) Krediet-, betaal- of bankkaarten, met als gevolg
frauduleus gebruik ervan.

•

hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn die
onder één dak wonen;

Alleen voor vreemde valuta en reischeques is de
dekking van kracht vanaf het moment van afhaling
bij een bank of reisbureau of drie (3) dagen voor
aanvang van een reis, indien dit later is, en tot twee
(2) dagen na voltooiing van een reis, of, het moment
van omrekenen of incasseren (indien dit eerder is).

2. Kinderen:
•

Kinderen ten laste of kinderen die niet ten laste
zijn, gedomicilieerd op het adres van een van
de volwassenen, ongeacht hun leeftijd.

•

de kinderen van dat gezin die in de loop van het
verzekeringsjaar in het gezin zijn geboren of
door het gezin zijn geadopteerd. Qover moet
op de hoogte worden gebracht van hun
identiteit. Geadopteerde kinderen van
buitenlandse afkomst zijn enkel verzekerd vanaf
de dag van hun aankomst in België;

•

minderjarige kinderen uit een ontbonden
huwelijk die niet onder hetzelfde dak wonen en
ook op dezelfde Reis zijn;

•

minderjarige kinderen van het gezin, geboren
uit een ontbonden huwelijk, die niet onder

GEMIST VERTREK
Het niet bereiken van het punt van bestemming
door het vervoer waarin u reist op de gepubliceerde
verwachte aankomsttijd, waardoor u het eerste
vervoer mist aan het begin van een reis waarbij u
buiten uw thuisland of buiten uw land van vestiging
reist. Hieronder vallen gemiste internationale
verbindingen waarbij u een verdergaand
aansluitend vervoer mist die u had geboekt om
tijdens uw reis te reizen.
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HUISHOUDEN
Betekent elke verwant en elke afhankelijke persoon
in uw zorg die bij u onder hetzelfde dak woont.

JURIDISCHE KOSTEN
Betekent:
a)

Honoraria van uw deskundige,
gerechtsdeurwaarder en advocaat, kosten en
andere uitgaven die noodzakelijkerwijs zijn
gemaakt met onze schriftelijke toestemming
van een door u aangewezen wettelijke
vertegenwoordiger.

b) Alle kosten van uw deskundige,
gerechtsdeurwaarder en advocaat,
voorschotten op een strafrechtelijke verbintenis
waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent na
toewijzing van kosten door een rechtbank of
rechtbank en alle kosten na een minnelijke
schikking in verband met een vordering of
gerechtelijke procedure.

KOSTBAARHEDEN
Betekent elke bril, zonnebril, contact- of
hoornvlieslenzen, horloges, bont, sieraden, edele
metalen en video-, audio- en computerapparatuur
inclusief accessoires.

KOSTEN VOOR MEDISCHE REPATRIËRING
EN/OF MEDISCHE EVACUATIE
Reiskosten die noodzakelijkerwijs moeten worden
gemaakt in verband met medische repatriëring
en/of medische evacuatie.

LAND VAN VESTIGING
Verwijst naar het land waar u bent ingeschreven bij
de administratieve autoriteiten, waarmee u een
wezenlijke band heeft en waarnaar u van plan bent
terug te keren en zich voor onbepaalde tijd te
vestigen. Het kan samenvallen met het thuisland.

LICHAMELIJK LETSEL
Een aanwijsbaar lichamelijk letsel dat:
•

Wordt veroorzaakt door een ongeval, en

•

Uitsluitend en onafhankelijk van enige andere
oorzaak, met uitzondering van ziekte die het
rechtstreekse gevolg is van, of een medische of
een chirurgische behandeling die noodzakelijk
is geworden door een dergelijke verwonding,

uw overlijden of invaliditeit veroorzaakt binnen
twaalf (12) maanden na de datum van het
ongeval; en
•

Die wordt waargenomen of gediagnosticeerd
door een arts.

LIMIET BIJ ANNULERING OF
ONDERBREKING
Het maximale bedrag waarvoor wij zullen
tussenkomen met betrekking tot alle vorderingen
op grond van onderdeel 6 punt 3 voor verlies en
kosten die voortvloeien uit een bepaalde
gebeurtenis.
Betekent elke gebeurtenis die wordt veroorzaakt
door een natuurverschijnsel, waaronder een
aardbeving, overstroming, orkaan,
aardverschuiving, tornado, tsunami,
vulkaanuitbarsting of bosbrand.

LOSGELD
Betekent contanten en/of verhandelbare goederen,
goederen, monetaire instrumenten, effecten of
diensten die door of namens u zijn of zullen worden
ingeleverd om te voldoen aan een vraag van een
ontvoering, afpersing of overval.

MAATSCHAPPIJ VOOR NOODHULP
Allianz Global Assistance N.V.

MEDISCHE KOSTEN
De kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden
gemaakt voor medische, chirurgische of andere
diagnostische of herstelbehandelingen die worden
gegeven of voorgeschreven door een bevoegd arts
en alle ziekenhuis-, verpleeghuis- of
ambulancekosten. Tandheelkundige, optische en
routinematige zwangerschapskosten zijn
uitgesloten, tenzij deze het gevolg zijn van een
noodsituatie of als noodzakelijk worden geacht.

MEDISCHE REPATRIËRING EN/OF
MEDISCHE EVACUATIE
Betekent het vervoer van u naar een geschikt
ziekenhuis of verpleeghuis of naar uw thuisland of
uw land van vestiging (indien aanbevolen door ons
in samenwerking met de plaatselijke behandelende
arts in geval van een ongeval of overlijden.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

39

NAASTE VERWANT
Verwijst naar personen die wonen in uw thuisland of
land van vestiging (indien dit meer geschikt is): uw
echtgenoot of echtgenote (of de feitelijke partner
met wie u permanent op hetzelfde adres
samenwoont), kinderen, ouders, grootouders,
broers, zussen, schoonouders,
schoonzoon/dochter, kleinkinderen of verloofde(n).

NATUURRAMP
Een gebeurtenis die door een natuurverschijnsel
wordt veroorzaakt, met inbegrip van een
aardbeving, overstroming, orkaan,
aardverschuiving, tornado, tsunami,
vulkaanuitbarsting of een bosbrand.

ONBEWAAKT
Betekent dat een artikel (met uitzondering van
bagage die u onder toezicht van de vervoerder liet)
niet dicht genoeg bij u is om, met de zorg van een
goede huisvader, de ongeoorloofde tussenkomst
van een derde met betrekking tot dat artikel te
voorkomen. Wij verwachten dat u normaal
gesproken voorzichtig, attent en consciëntieus bent
met uw bagage, wat betekent dat u ze binnen
handbereik en in zicht hebt.

ONGEVAL
Een plotselinge, onverwachte, externe,
ongebruikelijke, specifieke gebeurtenis die zich
voordoet op een identificeerbare tijd en plaats
tijdens de verzekeringsduur.
Onder ongeval wordt ook verdwijning verstaan.
Indien u niet binnen twaalf (12) maanden na uw
verdwijning wordt gevonden en ons voldoende
bewijs wordt overgelegd dat onvermijdelijk leidt tot
de conclusie dat u een lichamelijk letsel hebt
opgelopen dat uw overlijden heeft veroorzaakt,
zullen wij onmiddellijk een overlijdensuitkering
betalen, indien van toepassing, op grond van
onderdeel 1, met dien verstande dat de persoon of
personen aan wie dit bedrag wordt betaald een
verklaring zal (zullen) ondertekenen om dit bedrag
aan ons terug te betalen als u later blijkt in leven te
zijn.

ONRECHTMATIGE DETENTIE
De arbitraire of grillige handeling waarbij een
verzekerde voor een periode van meer dan
vierentwintig (24) uur tegen zijn wil wordt

opgesloten of gedetineerd om welke reden dan ook,
hetzij door plaatselijke overheidsinstanties of
instanties die beweren te handelen namens
plaatselijke overheidsinstanties, hetzij door
instanties die handelen of beweren te handelen
namens een opstandige partij, organisatie of groep.
Een onrechtmatige detentie waarbij meer dan één
verzekerde(n) wordt vastgehouden, wordt
beschouwd als één onrechtmatige detentie.

ONTVOEREN/ONTVOERING
Betekent de onwettige werkelijke, poging of
vermeende gevangenneming, ontvoering of
detentie van u tegen uw wil.

ONTVOERING VAN EEN KIND
Betekent het onrechtmatig en illegaal vasthouden
van een kind, zonder voorafgaande toestemming
van een wettelijke voogd, onttrokken aan uw zorg
zonder het verzoek om losgeld.

OORLOG
Gewapend conflict tussen naties, met inbegrip van
strijdkrachten die voor een internationale autoriteit
optreden, ongeacht of oorlog wordt afgekondigd of
niet, invasie, burgeroorlog, gewapende
vijandelijkheden, opstand, revolutie, oproer, of
militaire of usurperende macht.

OVERVAL
Si betekent de onrechtmatige inbeslagname of het
onrechtmatig uitoefenen van de controle over een
luchtvaartuig of vervoer of de bemanning daarvan,
waarin u als passagier reist.

PARTNER
Betekent echtgeno(o)t(e) of een persoon die
wettelijk of feitelijk met u samenwoont.

PERSOONSGEGEVENS
Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon;
identificeerbaar betekent een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,
namelijk door middel van een naam een
identificatienummer, locatiegegevens of een onlineidentificatiemiddel, dan wel door middel van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
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economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.

REISKOSTEN VOOR EEN BEZOEK AAN
HET ZIEKENHUIS

Deze informatie kan gevoeligere gegevens
bevatten, zoals informatie over uw gezondheid en
eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u
hebt.

Betekent alle gemaakte kosten, met inbegrip van de
kameraccommodatie kosten (tot de limiet vermeld
in uw bijzondere voorwaarden van uw polis voor
kameraccommodatie), voedsel, vervoer en
economisch ticket van het land van vestiging of het
land van vestiging en om terug te keren met de
meest geschikte vervoerwijze.

POLITIEKE BEDREIGING
De bedreiging om fysieke schade te berokkenen
aan de Verzekerde door een persoon of een groep:
•

optredend als agent of met stilzwijgende
goedkeuring van een regering of
overheidsentiteit; dan wel

•

optredend of beweren op te treden namens een
politieke terrorist of opstandige partij,
organisatie of groep.

PREMIE
Het bedrag dat de verzekeringnemer voor deze
dekking uit hoofde van deze verzekeringspolis
verschuldigd is (en de eventuele belastingen of
heffingen daarop).

REEDS BESTAANDE AANDOENING
Een reeds bestaande aandoening is een ziekte of
verwonding waarvan u al weet dat u die heeft en die
door een arts is gediagnosticeerd.

REIS
Betekent elke reis die wordt ondernomen vanaf het
moment dat u uw huis verlaat aan het begin van een
reis gedurende de gehele periode tot uw terugkeer
naar uw normale verblijfplaats.
De garantie is geldig voor elk verblijf in het
buitenland, ook in uw thuisland of uw land van
vestiging, als er ten minste één nacht is geboekt.

REISKOSTEN
Betekent alle gemaakte kosten, met inbegrip van de
kameraccommodatie kosten (tot de limiet vermeld
in uw bijzondere voorwaarden van uw polis voor
kameraccommodatie), voedsel, vervoer en
economisch ticket van het land van vestiging of het
thuisland en om terug te keren met de meest
geschikte vervoerwijze.

REISGENOOT
Betekent alle vrienden of familieleden die met u
naar dezelfde bestemming reizen.

SCHADEGEVALLENBEHEERDER
Betekent de volgende derde partij die door ons is
gemachtigd om uw schadegeval te beheren:
VAN AMEYDE BELGIUM BV - RPM 0480.233.934 Posthoflei 3, bus 7 - 2600 Antwerpen - België.

STAATSGREEP
Een plotselinge en beslissende regeringswisseling,
illegaal of met geweld.

TERRITORIALE BEPERKING
Betekent de hele wereld.

THUISLAND
Het land waar u voor het begin van een reis voor
werk- en/of privé-doel gewoonlijk verblijft.

TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE
GEGEVENSBESCHERMING
Betekent (i) de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
en de uitvoeringsverordeningen ervan en (ii) vanaf
de inwerkingtreding ervan, de algemene
gegevensbeschermingsverordening (eu) 2016/679,
de europese gedelegeerde handelingen en
uitvoeringswetgeving en elke nationale secundaire
wetgeving.

U, UW, UZELF, VERZEKERDE(N),
VERZEKERDE PERSO(O)N(EN)
Alle perso(o)n(en) die in de bijzondere voorwaarden
als verzekerde personen zijn vermeld.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

41

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE
VERWERKING

opgezegd). De uitkering van het schadegeval zal
enkel betaald worden aan de verzekerde.

Betekent wij en/of de Qover die, alleen of samen
met anderen, het doel en de middelen van de
verwerking van persoonsgegevens bepalen.

VERZEKERINGSDUUR

VERDWIJNING
Wanneer een verzekerde is vermist gedurende de
verzekeringsduur voor een periode van meer dan
[achtenveertig (48)] uur vanaf het laatste bevestigde
contact met die verzekerde.

VERLIES VAN ÉÉN LEDEMAAT
Betekent het permanente verlies door fysieke
afscheiding van een hand aan of boven de pols, of
van een voet aan of boven de enkel, met inbegrip
van het permanente totale verlies en onomkeerbare
verlies van gebruik van de hand, de arm of het been.

VERLIES VAN GEZICHTSVERMOGEN
Het totale verlies om te kunnen zien dat geacht
wordt te hebben plaatsgevonden:
a)

In beide ogen, wanneer naar ons genoegen is
aangetoond dat de aandoening blijvend is en er
geen herstel te verwachten valt en uw naam
onder het toezicht van een volledig
gekwalificeerd oogheelkundig specialist aan
het register van blinden is toegevoegd;

b) In één oog wanneer de na correctie de
resterende zichtgraad 3/60 of minder bedraagt
op de schaal van snellen en wij ervan overtuigd
zijn dat de toestand blijvend is en er geen
herstel wordt verwacht.

VERSTORING BINNEN DE REGERING
Een toestand van grote commotie, verwarring of
onrust.

VERVOER
Een schip, vliegtuig, bus, trein of soortgelijk
vervoermiddel dat volgens een gepubliceerde
dienstregeling werkt.

VERZEKERINGNEMER
De in de bijzondere voorwaarden vermelde persoon
(met inbegrip van een rechtspersoon) die op grond
van de verzekeringspolis voor dekking is aanvaard
en de premie heeft betaald (en de polis niet heeft

De periode tussen de begindatum van de
verzekering en de jaarlijkse vervaldatum van de
verzekering. De overeenkomst heeft een looptijd
van 1 jaar (met automatische verlenging).
Voorbeeld 1: een 1-jarig contract gekocht op
01/01/2018 om 13u59, start op 02/01/2018 om
00u00min01sec en wordt automatisch verlengd op
02/01/2019 om 00u00min00sec.
Voorbeeld 2: een 1-jarig contract dat gekocht werd
op 01/01/2018 om 13u59 met een andere
begindatum (bv. 3 dagen later), start op 03/01/2018
om 00u00 en wordt automatisch verlengd om op
03/01/2019 om 00u00min00sec.

VERZEKERINGSOVEREENKOMST, POLIS,
POLISSEN
Betekent de combinatie van deze algemene
voorwaarden en de door ons ondertekende
bijzondere voorwaarden.

VRIJSTELLING
Betekent het bedrag dat u zelf zult moeten dragen
en betalen voor elk schadegeval onder deze polis.

WE, WIJ, ONS, ONZE
Betekent Lloyd’s Insurance Company N.V., a
Belgische naamloze vennootschap met
maatschappelijke zetel gevestigd te Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en die
geregistreerd is bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 682.594.839 RPR
(Brussel). Het is een verzekeringsmaatschappij die
onderhevig is aan het toezicht van de Nationale
Bank van België en wordt gereguleerd door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA - BELGIUM) onder het registratienummer
3094. Het ondernemingsnummer en andere
bijzonderheden kan men vinden op.
Website adres: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Bankgegevens : Citibank Europe plc België
Bijkantoor, Boulevard General Jacques 263G,
Brussel 1050, België - BE46570101: Citibank Europe

plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques
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263G, Brussel 1050, Brussel 1050, België BE46570135225536.

ZIEKTE
Ziekte of aandoening van de verzekerde die zich
voor het eerst manifesteert tijdens de
verzekeringsduur en die de volledige invaliditeit van
de verzekerde veroorzaakt binnen twaalf (12)
maanden na de manifestatie ervan.

Qover - Handelsstraat 31, 1000 Brussel - België - Qover N.V. - Onafhankelijke verzekeringsagent - FSMA registratienummer 0650.939.878 - RPM 0650.939.878.

43

