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IN GEVAL VAN NOOD
Contacteer de hulpdiensten (brandweer, MUG...) en daarna EUROP ASSISTANCE  
om een dossiernummer te krijgen waarmee uw geval behandeld zal worden.

24 u / 24
7 D / 7

service-medical@europ-assistance.fr

  Wil u een schadegeval aangeven? 
Vul dan de  -schadeaangifte in (Pagina 32)

MARSH – CONTRACT CLUB MED België Nr. HIB12 BE00169 GSOL
Avenue Herrmann-Debroux 2 / Herrmann-Debrouxlaan 2 – B-1160 Bruxelles – België
Tel.: + 32 (0) 2 674 96 11 – Fax: + 32 (0) 2 674 99 34 – E-mail: clubmed.be@marsh.com

BAGAGE
binnen de  

2  
werkdagen

ANNULATIE
binnen de  

5  
werkdagen

binnen de  
5  

werkdagen

ANDERE WAARBORGENWe moeten 
uw aangifte 
ontvangen:
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  Bijstand nodig? Contacteer
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Verzekeringswaarborgen Maximumbedragen per GM
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Tabellen van de waarborgbedragen

TREIN GEMIST Aankoop van een nieuw treinticket voor de 
HEENREIS bij een vertrek binnen de eerstko-
mende 12 uur of met de eerst beschikbare 
trein voor max. € 100

VLIEGTUIG GEMIST Aankoop van een nieuw vliegtuigticket bij een 
vertrek binnen de 24 uur voor 50% van het 
totaalbedrag van uw oorspronkelijk forfait

VLIEGTUIG VERTRAAGD

•    Vertraging van het vliegtuig > 4 u Storting van een forfaitaire vergoeding van 
€ 250 

BAGAGE, PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN SPORTMATERIAAL

•     Diefstal, verlies of beschadiging van bagage
•     Beperking kostbare voorwerpen:  

50% van het waarborgbedrag
Eigen risico enkel voor beschadigingen  
van bagage
•     Laattijdige levering van bagage > 24 uur

•     Onopzettelijke beschadiging of diefstal  
van sportmateriaal

€ 3.000
€ 1.500

€ 45

Storting van een forfaitaire vergoeding  
van € 300
€ 3.000
Eigen risico van 10% van het schadebedrag 
met een minimum van € 45

VAKANTIE VALT IN HET WATER 

•    In geval van Ongeval of Ziekte

•    In geval van slecht weer

Prorata temporis € 50 / dag met een  
max. van € 300
Eigen risico van 1 dag
Terugbetaling van € 150

REISANNULATIE Volgens de verkoopvoorwaarden van Club Med 
met max. € 7.500 / GM en € 30.000 / voorval

•     Annulatie bij een ernstig voorval  
op de bestemming

•    Ziekte, ongeval of overlijden
•    Alle gemotiveerde oorzaken

In de vorm van Club Med-waardebonnen
In alle gevallen: EIGEN RISICO van 10%  
(min. € 30, max. € 80)

COMPENSATIEREIS

•    In geval van medische repatriëring Max. € 7.500 in de vorm van Club Med-
waardebonnen

KOSTEN VOOR ONDERBREKING 
VAN HET VERBLIJF

•    In geval van vervroegde terugkeer Prorata temporis met een max. van € 7.500

KOSTEN VOOR OPSPORING EN REDDING  
IN ZEE EN IN DE BERGEN

€ 15.000
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BIJKOMENDE TERUGBETALING VAN MEDISCHE 
KOSTEN IN HET BUITENLAND

€ 150.000

Eigen risico € 50 / GM en / voorval

Bovenstaande waarborgen (behalve de “REISANNULATIE” waarborg) zijn enkel van toepassing 
tijdens het verblijf dat door Club Med verkocht werd met een maximum van 3 maanden vanaf de 
vertrekdatum. Enkel de prestaties die bij Club Med zijn aangekocht, zijn door dit contract gedekt.

 Waarborgen  Datum van inwerkingtreding  Afloop van de waarborgen

Reisannulatie De dag van de ondertekening  
van het verzekeringscontract De dag dat het verblijf begint

Andere waarborgen De dag dat het verblijf begint De laatste dag van het verblijf

Inwerkingtreding en duur van de waarborgen

INDIVIDUEEL REISONGEVAL

•    Kapitaal overlijden en / of blijvende invaliditeit
•     Kostenvergoeding voor de begrafenis en / of blijvende 

invaliditeit voor de minderjarige Verzekerden

€ 75.000
€ 7.500

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVELEVEN IN HET BUITENLAND

Maximale waarborg
•     Lichamelijke, opeenvolgende materiële en immateriële  

schade samen
 -  waarvan opeenvolgende materiële en immateriële schade
Eigen risico per Schadegeval

€ 4.500.000 / voorval
€ 4.500.000 / voorval

€ 75.000 / voorval
€ 75

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SPORT

Globale maximale waarborg
•     Lichamelijke, opeenvolgende materiële en immateriële  

schade samen
 -  waarvan opeenvolgende materiële en immateriële schade
Eigen risico per schadegeval

€ 150.000
€ 150.000

€ 45.000
€ 150

Bijstandsprestaties Maximumbedragen per GM

BIJSTAND AAN PERSONEN

•     Vervroegde terugkeer bij Schadegeval aan beroepsruimten
•    Huishoudhulp
•    Kinderoppas
•    Huisdierenoppas
•    Ziekenhuiscomfort
•    Zoeken van huispersoneel

Vervoerbewijs (terugkeer)
Max. 10 uur
Max. 10 uur
Vervoer + logies € 100
Huur van TV € 70
Erelonen ten laste van GM

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN

•    Reparatie of slepen
•    Verzenden van onderdelen
•     Verderzetten van de reis / terugkeer naar de Woonplaats
•    Recuperatie van het Voertuig
•    Vervangchauffeur

Max. € 200

De garanties kunnen aanleiding geven tot uitsluitingen, beperkingen en franchises. Voor meer 
details, de omvang en de garantievoorwaarden verwijzen we u naar onderstaande bepalingen.
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Deze verzekering is een collectief schadeverzeke-
ringscontract dat aangegaan werd door Club Med, 
Société par Actions Simplifiée met maatschappelijke 
zetel te 11, rue de Cambrai – 75019 Parijs – 
Frankrijk, ingeschreven in het RCS van Parijs met 
nummer 572185684 en ingeschreven bij ORIAS 
(Eenmalig register) als gevolmachtigde van  
verzekeringstussenpersoon met nummer 07001037, 
raadpleegbaar op www.orias.fr, ten voordele 
van haar klanten die in Europa wonen en ervoor  
gekozen hebben om in te tekenen op het collectieve 
schadeverzekeringscontract.

Dit contract werd afgesloten via: 

•     Marsh SAS, Société par Actions Simplifiée met 
maatschappelijke zetel te 5, place des Pyramides 
– 92800 Puteaux – Frankrijk, ingeschreven in  
het RCS van Nanterre met nummer 572174415 
en ingeschreven bij ORIAS (Enkelvoudig 
register) als verzekeringsmakelaar met nummer 
07001037, raadpleegbaar op www.orias.fr, 
Verzekeringen professionele BA en financiële 
waarborg overeenkomstig artikelen L 512-6  
en volgende van de Code des Assurances  
(Frans Verzekeringswetboek), intracommunautair  
btw-nr. FR 05 572 174 415, APE-code 6622Z,

•     E-Thaque, Société par Actions Simplifiée met een 
kapitaal van 10 000 € en maatschappelijke zetel 
te 94, boulevard Flandrin – 75116 Parijs – Frankrijk, 
ingeschreven met nr. 813 958 642 RCS Parijs – 
ORIAS nr. 16003915.

Marsh, E-Thaque en Club Med ontvangen een 
commissie die in de verzekeringspremie begrepen is.

Intekenen op dit verzekeringscontract is optioneel, 
er kan een reis aangekocht worden zonder op een 
verzekering in te tekenen.

Zoals elk verzekerings- en bijstandscontract brengt 
dit voor u en voor ons rechten maar ook plichten 
met zich mee. Deze rechten en plichten worden in 
de volgende pagina’s uiteengezet.

De bijstandsprestaties die in deze Algemene 
Bepalingen worden beschreven, zijn van toepassing 
als aanvulling op de bijstandsprestaties die 
beschreven staan in de Algemene Voorwaarden 
van het “Trident”-contract waarvan u geniet bij 
aankoop van een reis bij Club Med.

Dit contract is aan de Belgische wet onderworpen.

 1. Definities
ONGEVAL
Een plotse en toevallige gebeurtenis die elke fysieke 
persoon treft, die niet opzettelijk is vanwege het 
slachtoffer, die voortkomt uit een plots optreden van 
een externe oorzaak en die hem elke verplaatsing 
met zijn eigen middelen onmogelijk maakt.

VOERTUIGONGEVAL
Wordt als een Ongeval beschouwd elke botsing, 
schok tegen een vast of mobiel lichaam, over 
kop gaan of van de weg rijden, brand of explosie 
die het gebruik van het Voertuig in normale 
veiligheidsomstandigheden zoals bepaald in het 
Verkeersreglement onmogelijk maakt.

REISANNULATIE
De loutere afschaffing van de reis die u geboekt hebt 
als gevolg van de redenen en omstandigheden die 
onze waarborg tot gevolg hebben die opgesomd 
zijn op basis van de “REISANNULATIE”waarborg.

VERZEKERDE
Worden beschouwd als “Verzekerden” de personen 
die reizen via de Verzekeringsnemer van dit contract, 
die dit contract ondertekend hebben, hierna 
aangeduid met de term “u of GM”. Deze personen 
moeten hun verblijf besteld hebben bij een erkend 
verkooppunt dat zich in België bevindt.

VERZEKERAAR / WIJ
EUROP ASSISTANCE SA, Naamloze Vennootschap die 
valt onder het Franse Verzekeringswetboek, met 
een kapitaal van € 46.926.941 en maatschappelijke 
zetel in 1, promenade de la Bonnette – 92230 
Gennevilliers – Frankrijk, ingeschreven in het RCS 
van Nanterre met nummer 451 366 405, erkend 
door de Franse Toezichtsautoriteit (A.C.P.R. –  
4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Parijs cedex 
09, Frankrijk) met nummer 4021295 en handelend 
via haar Ierse dochteronderneming waarvan de 
handelsnaam “EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH” 
is en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in 4th 

Floor, 4-8 Eden Quay Dublin 1, D01 N5W8 – Ierland, in 
Ierland geregistreerd met attest Nr. 907089 en erkend 
door de Central Bank of Ireland (BP 559, New Wapping 
Street, Dublin 2, Ireland) met nummer C33673.

Het Ierse filiaal werkt volgens de Ierse gedragscode 
voor verzekeringsmaatschappijen (ethische 
gedragscode voor verzekeringsmaatschappijen) 
gepubliceerd door de Centrale Bank van Ierland, 
ingeschreven in de Republiek Ierland onder  
nummer 907089.

Algemeen6
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AANSLAG
Met aanslag wordt bedoeld elke handeling van 
geweld die een criminele of illegale aanval vormt 
tegen personen en/of goederen in het land 
waarin u verblijft met als doel de openbare orde 
ernstig te verstoren door intimidatie en terreur en 
die in de media gebracht wordt. Deze “Aanslag” 
moet geregistreerd worden door de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

NATUURRAMP
Met natuurramp wordt een verschijnsel bedoeld 
zoals een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een 
vloedgolf, een overstroming of een grote natuurlijke 
ramp die veroorzaakt werd door de abnormale 
hevigheid van een natuurlijke factor en als dusdanig 
door de overheid erkend wordt.

WOONPLAATS
De Woonplaats van de Verzekerden moet zich in een 
lidstaat van de Europese Unie bevinden.

LICHAMELIJKE SCHADE
Elke fysieke of morele schade die geleden wordt 
door een persoon evenals de immateriële schade 
die eruit voortvloeit.

IMMATERIËLE SCHADE
Elk financieel nadeel dat voortvloeit uit de 
genotsderving van een recht, uit de onderbreking 
van een dienst die verleend wordt door een persoon 
of door een goed of uit winstderving en volgt op 
gewaarborgde lichamelijke of materiële schade.

MATERIËLE SCHADE
Elke aantasting, beschadiging, kwaliteitsverlies, 
verlies of vernietiging van een zaak of substantie, 
elke fysieke aantasting van dieren.

BUITENLAND
Met Buitenland wordt de volledige wereld bedoeld 
met uitzondering van het Land van oorsprong en 
van de uitgesloten landen.

ERNSTIG VOORVAL OP DE BESTEMMING
Met een ernstig Voorval op de bestemming wordt 
bedoeld:

•    hevige weersomstandigheden die aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden beantwoorden: 
weersomstandigheden zoals overstromingen 
door waterlopen die buiten hun oevers treden, 
overstromingen door afvloeiing, overstromingen en 
mechanische schokken die met golfslag te maken 
hebben, overstromingen die te wijten zijn aan 
kustvloeden, modderlawines en stortvloedachtige 
modderstromen, vloedgolven, aardbevingen, 
aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, 
cycloonwinden, stormen die leiden tot een 

Natuurrampenbesluit indien deze in België is 
voorgekomen of die aanzienlijke materiële en / of 
menselijke schade heeft veroorzaakt indien deze 
in het Buitenland is voorgekomen,

•    hevige en langdurige belangrijke politieke 
gebeurtenissen die leiden tot ernstige verstoringen 
van de binnenlandse orde binnen een Staat of 
gewapende conflicten tussen meerdere Staten 
of binnen eenzelfde Staat tussen gewapende 
groepen. Beoogd worden de zones of landen 
die formeel afgeraden worden door de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze gebeurtenissen moeten binnen een straal van 
100 km van het vakantieoord plaatsvinden.

EIGEN RISICO
Het deel van de vergoeding dat u moet betalen.

ERNSTIGE ZIEKTE
Ziektetoestand die behoorlijk wordt vastgesteld door 
een dokter in de geneeskunde die formeel verbiedt 
om de Woonplaats te verlaten en die medische 
verzorging en de volledige stopzetting van elke 
beroepsactiviteit vereist.

FAMILIELID
Met familielid wordt bedoeld de echtgeno(o)
t(e), de bekende onder hetzelfde dak feitelijk 
samenwonende partner, het (de) (wettelijke, 
natuurlijke of geadopteerde) kind(eren), een 
broer en/of een zus, de vader, de moeder, de 
schoonouders, de kleinkinderen of grootouders, de 
wettelijke voogd, de schoonbroers en schoonzussen, 
de schoonzonen en schoondochters, de ooms en 
tantes, de neven en nichten.

FAMILIELID VAN DE 3e GRAAD
Ooms en tantes van de Verzekerde. 

DEFECT
Met defect wordt bedoeld elk mechanische, 
elektrische, hydraulische of elektronische 
tekortkoming van het Voertuig dat als gevolg 
heeft dat het Voertuig op de plaats van het defect 
geïmmobiliseerd wordt en noodzakelijkerwijs 
hersteld moet worden of naar een garage gesleept 
moet worden om er de noodzakelijke herstellingen 
uit te voeren.

LAND VAN OORSPRONG
Het land van uw Woonplaats wordt als land van 
oorsprong beschouwd.

SCHADEGEVAL
Gebeurtenis met toevallig karakter die één of 
meerdere waarborgen van dit contract in werking 
doet treden.
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VERZEKERINGNEMER
Club Méditerranée, met maatschappelijke zetel in 
Frankrijk, hierna Club Med genaamd, die dit contract 
afsluit voor rekening van haar klanten die met dit 
contract instemmen.

SLIJTAGE
Vermindering van de waarde van een goed veroorzaakt 
door slijtage of zijn onderhoudsomstandigheden  
op de dag van het Schadegeval.

VOERTUIG
Met Voertuig worden de Landvoertuigen met motor, 
auto of motorvoertuig bedoeld van minder dan 
10 meter en minder dan 3,5  ton. Motorrijwielen en 
aanhangwagens, van om het even welk type, zijn 
uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied 
van de dekking.

OUDERDOM
Vermindering van de waarde van een goed 
veroorzaakt door de tijd op de dag van het 
Schadegeval.

DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG
Het Voertuig wordt als gestolen beschouwd vanaf 
het ogenblik dat u aangifte gedaan hebt bij de 
bevoegde overheid en u ons een fotokopie van uw 
aangifte hebt overgemaakt.

2.  Territoriale omvang
van de waarborgen

De assistentie en de verzekeringsdekkingen 
zijn van toepassing in de hele wereld met 
uitzondering van de volgende landen en 
territoria: Noord-Korea, Syrië, Krim, Venezuela 
en de Iran.

De technische bijstandsprestaties die beschreven 
staan in het hoofdstuk “BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 
IN GEVAL VAN DEFECT, ONGEVAL, DIEFSTAL” hierna 
worden geleverd vanaf meer dan 40 km van de 
Woonplaats, in België en in de volgende landen: 
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, 
Italië, Luxemburg, Malta, Marokko, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Spanje, Tunesië, Turkije, Zweden, Zwitserland.

Volgens de binnenlandse of internationale evolutie 
van de landen waarin we onze activiteit uitoefenen, 
kunnen we ertoe gebracht worden om bepaalde 
bestemmingen uit te sluiten. Om u voor uw vertrek 
te informeren, kan u onze Dienst Klantenrelaties 
contacteren op het nummer 070 666 334  
(€ 0,30/min.) van maandag tot zaterdag van  
9 tot 18.30 uur.

4.  Inwerkingtreding en duur
van uw contract

De geldigheidsduur van alle waarborgen komt 
overeen met de reisdata die aangeduid zijn op de 
factuur die afgeleverd wordt door de reisorganisator 
met een maximumduur van 3 opeenvolgende 
maanden, met uitzondering van de “REISANNULATIE” 
waarborg die in werking treedt op de dag dat 
u dit contract hebt afgesloten (tegelijk met uw
inschrijving voor de reis) en afloopt op de dag dat
u op reis vertrekt.

De ondertekening moet gebeurd zijn op de dag van 
de aankoop van het verblijf of ten laatste op de 
vooravond van de eerste dag van de toepassing van 
de boetes die voorzien zijn in het annulatiebarema 
van Club Med.

5.  Herroepingsrecht
De Verzekerde heeft het recht om zijn inschrijving 
te herroepen indien zijn inschrijving meer dan 
dertig (30) dagen voor de vertrekdatum van de 
reis aangekocht werd en indien de dekkingsperiode 

 OPGELET
U zal enkel door deze Polis gedekt zijn indien 
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u de officiële reisaanbevelingen heeft 
nageleefd die door een regeringsoverheid 
van uw woonplaats (equivalent van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken) op 
de vertrekdatum werden uitgevaardigd. 
De aanbevelingen beogen de contra-
indicaties om te reizen naar of door een 
land, regio of geografische zone wanneer 
dit formeel afgeraden wordt.

3. I nternationale sancties
Verzekeraar verleent geen dekking, zal 
geen aanspraak betalen, zal geen uitkering 
doen of anderszins een dienst verlenen 
zoals beschreven in de polis, indien dit 
Verzekeraar zal blootstellen aan het risico 
van enige sanctie, verbod of beperking op 
grond van beslissingen van de Verenigde 
Naties of enige handels- of economische 
sancties, wetten of regelgeving van de 
Europese Unie en/of de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar: https://www.europ-assistance.com/
en/who-we-are/international-regulatory-
information
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langer is dan een (1) maand, met onmiddellijke 
ingang vanaf de mededeling van de herroeping. 

In dat geval kan u dit herroepen binnen een termijn 
van veertien (14) dagen vanaf de begindatum van 
de inschrijving via het formulier dat toegankelijk 
is op https://faq.clubmed.com/fr-fr/article/KA-
01023 of door een brief te zenden naar het volgende 
adres: CLUB MED – Service relation client – 11, rue 
de Cambrai – 75019 Paris – Frankrijk. 

Daartoe kan u het volgende model gebruiken: “Ik, 
ondergetekende (de heer/mevrouw, familienaam, 
voornaam, adres) verklaar af te zien van mijn 
inschrijving. Handtekening.“

Wij zullen de volledige betaalde bedragen 
terugbetalen binnen een termijn van maximaal 
dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van Uw 
verzoek, op voorwaarde dat er geen verzoek tot 
schadevergoeding of schademelding is ingediend of 
wordt ingediend en dat er zich geen voorval heeft 
voorgedaan dat aanleiding zou kunnen geven tot 
een dergelijke vordering.

 6.  Wat moet u doen met  
de vervoerbewijzen?

Wanneer er vervoer georganiseerd wordt dat in 
toepassing van de contractclausules betaald is, 
verbindt u er zich toe ons het recht voor te behouden 
uw vervoerbewijs/zen te gebruiken of betaalt u 
ons de bedragen terug die u werden terugbetaald 
door de organisatie die uw vervoerbewijs/zen heeft 
uitgegeven.

 7.  Hoe maakt u van onze diensten 
gebruik?

A.  U HEEFT BIJSTAND NODIG: U WIL DE BIJSTANDS-
PRESTATIES AAN PERSONEN EN VOERTUIGEN 
ACTIVEREN

In geval van nood moet u de hulpdiensten 
contacteren voor elk probleem waarvoor ze 
bevoegd zijn.

Onze interventie kan zich in geen geval in de plaats 
stellen van de interventies van de plaatselijke 
openbare diensten of van elke interveniërende 
waarop we verplicht zijn een beroep te doen op 
basis van de plaatselijke en/of internationale 
reglementering.

We bevelen u aan uw oproep voor te bereiden zodat 
we kunnen tussenkomen.

We zullen u de volgende informatie vragen:
•    uw familiena(a)m(en) en voorna(a)m(en),
•    de exacte plaats waar u zich bevindt, het adres 

en het telefoonnummer waarop we u kunnen 
bereiken,

•    uw contractnummer.

U moet:
•    ons onmiddellijk bellen op het telefoonnummer: 

+33 (0)1 41 85 84 86, fax: +33 (0)1 41 85 85 71,
•    vooraf onze toestemming krijgen vooraleer elk 

initiatief te nemen of enige uitgave te doen. 
Elke uitgave die zonder onze toestemming 
gedaan wordt, wordt niet terugbetaald of 
achteraf door ons gedragen,

•    u aanpassen aan de oplossingen die we 
voorzien,

•    ons alle elementen van het ondertekende 
contract bezorgen,

•    ons alle originele bewijzen van de uitgaven 
bezorgen waarvan de terugbetaling gevraagd 
wordt,

•    ons alle noodzakelijke bewijsstukken bezorgen 
die noodzakelijk zijn om elke vraag voor 
bijstand te motiveren.

We komen tussen op de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat het Voorval dat ons ertoe 
aanzet de prestatie te leveren, onzeker bleef 
op het ogenblik van de ondertekening en op 
het ogenblik van het vertrek.

Zo kan een voorval niet gedekt worden dat zijn 
oorsprong vindt in een reeds vooraf bestaande 
en gediagnosticeerde en/of behandelde ziekte 
en/of wonde die het voorwerp heeft uitgemaakt 
van een doorlopende hospitalisering of van een 
ambulante hospitalisering in de 3 maanden voor 
de bijstandsvraag ongeacht of het gaat om het 
optreden of het verergeren van de genoemde 
toestand.

B.  INDIEN U EEN SCHADEGEVAL WIL AANGEVEN DAT 
GEDEKT IS OP BASIS VAN DE VERZEKERINGSWAAR-
BORGEN:

Binnen de 2 werkdagen vanaf het ogenblik waarop 
u van het Schadegeval van de bagage kennis 
heeft gehad en binnen de 5 werkdagen in alle 
andere gevallen moet u of elke persoon die in 
uw naam handelt, de Schadeaangifte invullen en 
ondertekenen die bij deze Algemene Bepalingen 
gevoegd is en deze naar MARSH verzenden aan het 
volgende adres: :

MARSH 
Contract Club Med België 
nr. HIB12 BE00169 GSOL 

Avenue Herrmann-Debroux 2  
/ Herrmann-Debrouxlaan 2 

B-1160 Brussel – België
Tel.: + 32 (0) 2 674 96 11 – Fax: + 32 (0) 2 674 99 34

E-mail: clubmed.be@marsh.com
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Indien deze termijnen niet nageleefd worden, 
verliest u voor dit Schadegeval het voordeel 
van de waarborgen van uw contract indien we 
kunnen vaststellen dat deze laattijdigheid ons 
nadeel heeft veroorzaakt.

C.  SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR AMERIKAANSE 
ONDERDANEN

Indien U de Amerikaanse nationaliteit bezit of 
woonachtig bent in de Verenigde Staten en u naar 
Cuba reisde zult u bewijs dienen te overleggen 
dat u naar Cuba reisde in overeenstemming met 
de wetten van de Verenigde Staten, voordat 
wij kunnen overgaan tot het verlenen van een 
dienst of het doen van een betaling.

D.  ANDERE VERZEKERINGEN 
U moet de Verzekeraar schriftelijk in kennis stellen 
indien u een ander verzekeringscontract hebt 
afgesloten dat dezelfde risico’s dekt. Bij klachten 
zal u de klacht aan alle verzekeraars richten waarbij 
u aan elk van hen de naam van de anderen opgeeft. 
Elke Verzekeraar is enkel verantwoordelijk voor de 
betaling van de vergoeding in verhouding tot zijn 
respectievelijk aandeel.

 9.  Reddingskosten
De Verzekerde zal al het mogelijke doen om de 
schade of de gevolgen ervan veroorzaakt door een 
gedekt voorval te vermijden of te minimaliseren, op 
eigen initiatief of in opdracht van de Verzekeraar. 

Deze kosten worden gedekt tot het bedrag van 
het verzekerde bedrag, zelfs indien de genomen 
maatregelen geen nut hebben.

Indien de uitkering voor de schade het verzekerde 
bedrag heeft uitgeput, kan het verzekerde bedrag 
enkel worden overschreden voor de reddingskosten 
opgelopen door de Verzekerde overeenkomstig de 
artikelen 106 en 146 van de Wet van 4 april 2014 
betreffende Verzekeringen. Deze overschrijding 
zal beperkt zijn tot de bedragen vermeld in artikel 
4 van het Koninklijk Besluit van 24 december 
1992 tot uitvoering van de Wet van 25 juni 1992 
op de Landverzekeringsovereenkomst of van 
elk ander decreet dat zal worden uitgevaardigd 
ter uitvoering van de Wet van 4 april 2014 
betreffende Verzekeringen of van elke andere wet/
reglementering.
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 8.  Uitsluitingen die 
gemeenschappelijk  
zijn aan alle waarborgen

We kunnen niet tussenkomen wanneer uw 
waarborgaanvragen het gevolg zijn van:

•    burgeroorlog of oorlog in het buitenland, 
rellen, opstanden, volksbewegingen, 
Aanslagen/terrorisme, sabotageacties, 

•    de vrijwill ige deelname van een 
verzekerde persoon aan rellen, stakingen, 
knokpartijen, weddenschappen of 
gewelddaden,

•    Gevolgen van de transmutatie van de 
atoomkern, evenals straling veroorzaakt 
door de kunstmatige versnelling van 
atoomdeeltjes of een bestraling door een 
radioactieve bronenergie, 

•    Ziekten of Letselsveroorzaakt door het 
gebruik van alcoholische dranken (met 
een alcoholgehalte hoger dan of gelijk aan 
0,5 gram per liter bloed of 0,22 milligram 
per liter lucht, in geval van een auto-
ongeval), door de Verzekerde,

•    gebruik van verdovende middelen, drugs 
of geneesmiddelen die niet medisch zijn 
voorgeschreven,

•    elke opzettelijke handeling door u die de 
waarborg van het contract tot gevolg kan 
hebben of handeling te kwader trouw, 
poging tot zelfmoord of zelfmoord die 
de waarborg van het contract tot gevolg 
kan hebben,

•    elk incident dat voorvalt tijdens proeven, 
races of gemotoriseerde wedstrijden (of 
hun proeven), die door de van kracht 
zijnde wetgeving onderworpen zijn aan 
de voorafgaandelijke toestemming van 
de overheid wanneer u er als deelnemer 
aan deelneemt,

•    elk Schadegeval dat optreedt in de landen 
die van de waarborg zijn uitgesloten 
of buiten de geldigheidsdata van de 
waarborg, en met name buiten de reisdata 
vallen,

•    de gevolgen van quarantaine en/of van 
verplaatsingsbeperkingsmaatregelen 
die door een bevoegde overheid beslist 
worden en die aan de Verzekerde of aan 
zijn Begeleider voor of tijdens hun/zijn 
reizen opgelegd zouden kunnen worden

  Deze uitsluiting geldt niet indien het gaat 
om een individuele quarantaine opgelegd 
of aanbevolen door een bevoegde autoriteit 
die bevestigd wordt bij medisch attest.
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In geval van uitputting van het totaal verzekerd bedrag 
zijn, voor de dekking van de aansprakelijkheid, de 
reddingskosten gedekt boven het verzekerd bedrag 
tot een maximum van: 
•     € 495.787,05 wanneer het verzekerde bedrag lager 

is dan of gelijk is aan € 2.478.935,25, 
•     € 495.787,05 plus 20% van het verzekerde bedrag 

tussen € 2.478.935,25 en € 12.394.676,24, indien 
het verzekerde bedrag van het verzekeringscontract 
lager is dan of gelijk is aan € 12.394.676,24, 

•     € 2.478.935,25 plus 10% van het verzekerde bedrag 
rood boven € 12.394.676,24, met een maximum 
van € 9.915.740,99, indien het verzekerde bedrag 
hoger is dan € 12.394.676,24.

In geval van uitputting van het totale verzekerd 
bedrag zijn de reddingskosten gedekt, voor de 
andere dekkingen, boven het verzekerde bedrag 
tot een maximum van € 18.592.014,36. 

Deze bedragen houden verband met de ontwikkeling 
van het indexcijfer van de consumptieprijzen en het 
basisindexcijfer is dat van november 1992, namelijk 
113,77 (basis 1988 = 100).  

 10.  Indeplaatsstelling
Nadat we voor u een bijstandsprestatie geleverd 
hebben en/of een vergoeding betaald hebben, 
met uitzondering van deze die gestort werd op 
basis van de “INDIVIDUELE REISONGEVAL”waarborg, 
worden we in de rechten en handelingen gesteld 
die u kan hebben tegenover de Derden die voor 
het Schadegeval verantwoordelijk zijn.

Ons indeplaatsstellingrecht is beperkt tot het bedrag 
van de vergoeding die we u gestort hebben of van 
de uitgevoerde prestaties.

Wanneer de prestaties die geleverd werden in 
uitvoering van deze Algemene Bepalingen volledig 
of gedeeltelijk gedekt zijn door een verzekeringspolis 
die afgesloten werd bij een andere maatschappij 
of elke andere instelling, worden we in de rechten 
en handelingen gesteld van de Verzekerde tegen 
deze maatschappij of instelling.

U zal redelijkerwijze met ons samenwerken om de 
uitvoering van onze indeplaatsstellingsrechten te 
vergemakkelijken.

 11.  Betalingstermijnen
De betaling zal plaatsvinden binnen de 14 dagen 
vanaf het tussen ons afgesloten akkoord of vanaf 
de uitvoerbaar verklaarde gerechtelijke beslissing.

 12.  Verjaring
De rechten die uit dit collectieve schadeverzeke-
ringscontract voortvloeien, verjaren drie jaar na de 
datum van het voorval dat leidt tot de vordering.

U moet ons onmiddellijk na het optreden van 
elk gedekt voorval contacteren. Indien we niet 
onmiddellijk tussenkomen en er evenwel een 
vergoeding is voorzien door de waarborg, moet u het 
bewijs leveren van de relevante omstandigheden.

 13.  Klachten 
We doen ons uiterste best om u het hoogste 
serviceniveau te bieden. Indien u echter ontevreden 
zou zijn, moet u uw klacht eerst per post verzenden 
aan het volgende adres:

EUROP ASSISTANCE France 
Services Remontées Clients 

1, promenade de la Bonnette 
92633 Gennevilliers cedex – Frankrijk

We bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen 
een periode van 10 dagen tenzij we u onmiddellijk 
kunnen antwoorden. We verbinden er ons toe om 
binnen een termijn van 2 maanden een definitief 
antwoord te geven.

Wanneer u op een collectief schadeverzeke-
ringscontract heeft ondertekend via de Verzeke-
ringnemer en uw klacht betrekking heeft op de 
advies- en informatieplicht van deze tussenpersoon 
of dat deze betrekking heeft op de commercia-
liseringsvoorwaarden van de intekening op het 
collectieve schadeverzekeringscontract, moet  
uw klacht uitsluitend gericht worden aan de  
Verzekeringnemer.

Indien er geen enkele oplossing voor uw klacht 
gevonden werd, kan u contact opnemen met:

de Franse Ombudsman: 

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110 – 75441 Paris cedex 09 – Frankrijk

http://www.mediation-assurance.org/
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of met de Belgische Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeûssquare, 35 – 1000 Brusselw – België

Tel.: + 32 (0) 2 547 58 71 – Fax: + 32 (0) 2 547 59 75
info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

De oplossing die door de Bemiddelaar wordt 
voorgesteld, wordt niet aan de partijen van het 
contract opgelegd. U kan bijgevolg op elk ogenblik 
via elke andere wettelijke weg handelen.

 14.  Bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer

We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens 
belangrijk.
De doelstelling van deze alinea is uit te leggen 
hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en met 
welke doeleinden.
Lees deze alinea aandachtig.

A.  WELKE JURIDISCHE ENTITEIT GEBRUIKT  
UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke van de verwerking is de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheid, 
de dienst of een andere organisatie die, alleen 
of samen met anderen, de doelstellingen en de 
verwerkingsmiddelen van de persoonsgegevens 
bepaalt.

We zijn de verantwoordelijke van de verwerking 
van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kan u onze Data Protection 
Officer contacteren op het volgende adres:

EUROP ASSISTANCE SA – DPO
1, Promenade de la Bonnette

92230 Gennevilliers – Frankrijk
protectiondesdonnees@europ-assistance.fr

ou EAGlobalDPO@europ-assistance.com

B. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•  de afsluiting van de verzekering en het risicobeheer,
•  de afsluiting en het beheer van polissen,
•  het beheer van Schadegevallen en klachten.

In de context van de bovenvermelde activiteiten 
kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken omdat 
de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is 
om u te laten genieten van de verzekeringswaar-
borgen of voor de uitvoering van precontractuele 
maatregelen (verwerking noodzakelijk voor de uit-

voering van een contract overeenkomstig Artikel 6 e) 
van de Europese Verordening over de Bescherming 
van Persoonsgegevens).

C. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?
Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk 
zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, 
zullen verwerkt worden. In het bijzonder zal de 
Verantwoordelijke van de verwerking uw naam, 
(post- en e-mail)adressen en identificatiedocumenten 
verwerken.

D. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere 
vennootschappen van de EUROP ASSISTANCE Groep 
of ondernemingen van de Generali Groep, externe 
organisaties zoals onze auditeurs, herverzekeraars, 
schadebeheerders, agenten, entiteiten belast met 
de uitvoering van een dienst of met de betaling van 
een vergoeding in het kader van uw verzekering.

E.  WAAR DRAGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OVER?
We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar 
landen, gebieden of organisaties die zich buiten de 
Europese Economische Ruimte (E.E.R.) bevinden en 
die niet door de Europese Commissie erkend zijn als 
plaatsen die een gepast beschermingsniveau bieden, 
zoals de VS. Dit zal met name het geval zijn indien u 
de toepassing vraagt van een verzekeringswaarborg 
terwijl u in één van deze landen verblijft.

De overdracht van persoonsgegevens aan niet-
Europese entiteiten zal gebeuren op voorwaarde dat 
er gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden 
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 
en overeenkomstig de standaarden van clausules 
die door de Europese Commissie opgesteld zijn. 

Wanneer u onze Data Protection Officer contacteert, 
kan u informatie verkrijgen over deze maatregelen 
en, in voorkomend geval, een kopie van deze 
maatregelen krijgen.

F.  WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT 
UW PERSOONSGEGEVENS?

U kan de volgende rechten over uw persoonsgegevens 
uitoefenen:
•     toegangsrecht tot uw persoonsgegevens: u 

kan toegang vragen tot uw persoonsgegevens,
•    recht op verbetering van uw persoonsgegevens: 

u kan ons vragen uw persoonsgegevens te 
verbeteren die onjuist of onvolledig zouden zijn,

•    recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: 
u kan ons vragen de persoonsgegevens te 
verwijderen wanneer één van de volgende 
redenen van toepassing is:

 –  de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk 
voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of 
verwerkt werden,
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 –  u trekt uw toestemming in waarop de verwerking 
gebaseerd is en wanneer er geen enkele 
wettelijke reden is voor de verwerking,

 –  u verzet er zich tegen dat er een geautoma-
tiseerde beslissing wordt genomen die op u 
betrekking heeft en er is geen enkele dringende 
wettelijke reden die de verwerking motiveert 
of u verzet zich tegen een verwerking voor  
directmarketingdoeleinden,

 –  de persoonsgegevens maakten deel uit van een 
ongeoorloofde verwerking,

 –  de persoonsgegevens moeten gewist worden 
om een wettelijke verplichting na te leven,

•    recht op beperking van de verwerking van 
uw persoonsgegevens: u kan ons vragen uw 
persoonsgegevens te beperken wanneer één van 
de volgende redenen van toepassing is:

 –  u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens 
en vraagt de beperking voor de tijd die we nodig 
hebben om hun juistheid te controleren,

 –  de verwerking is illegaal en u verzet zich tegen 
de verwijdering van uw persoonsgegevens 
en vraagt de beperking van hun gebruik in de 
plaats,

 –  we hebben de persoonsgegevens niet meer 
nodig in het kader van de doeleinden van de 
verwerking maar u heeft deze nog nodig voor 
de vaststelling, uitoefening of verdediging van 
uw rechten voor het gerecht,

 –  u hebt zich verzet tegen het gebruik van een 
geautomatiseerde verwerkingsprocedure van 
uw persoonsgegevens en we controleren dat 
onze legitieme grondslag om uw gegevens te 
verwerken geen voorrang heeft op die van u,

•    recht op de overdraagbaarheid van uw 
persoonsgegevens: persoonsgegevens in een 
gestructureerd, gewoonlijk gebruikt en door  
een machine leesbaar formaat,

•    recht om richtlijnen te bepalen over het lot 
van uw gegevens na uw overlijden.

Uw rechten, met inbegrip van het recht op verzet, 
kunnen uitgeoefend worden door onze Data 
Protection Officer te contacteren op het emailadres: 
protectiondesdonnees@europ-assistance.fr of 
EAGlobalDPO@europ-assistance.com.

De vraag tot uitoefening is kosteloos tenzij deze 
duidelijk ongegrond of overdreven is.

G.  HOE EEN KLACHT INDIENEN OM UW RECHTEN 
MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS 
UIT TE OEFENEN?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij een 
Controleautoriteit.

De gegevens van deze controleautoriteit worden 
hieronder weergegeven:

Ierse autoriteit:

Office of the Data Protection Commissioner
Canal House, Station Road, Portarlington,

Co. Laois, R32 AP23, Ireland
info@dataprotection.ie

Belgische autoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel – Belgïe

Tel.:+ 32 (0) 2 274 48 00 – Fax: + 32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

H. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens voor de duur die 
vereist is voor de verwezenlijking van de hierboven 
vermelde doeleinden of zolang dit door de wet 
vereist is.
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 1. Reisannulatie
WAT DEKKEN WE
We betalen de voorschotten of elk bedrag 
dat u nog moet betalen terug en volgens de 
verkoopvoorwaarden van de reis wanneer u verplicht 
bent om uw reis voor het vertrek te annuleren.

Er wordt aan herinnerd dat luchthavenbelastingen, 
begrepen in de prijs van het ticket, kosten 
zijn waarvan de opeising verbonden is aan de 
effectieve inscheping van de passagier en dat de 
luchthavenmaatschappij u deze bedragen moet 
terugbetalen wanneer u niet bent ingescheept. U 
moet de algemene verkoop- of vervoervoorwaarden 
raadplegen om de terugbetalingswijze van deze 
belastingen te kennen.

IN WELKE GEVALLEN KOMEN WE TUSSEN?
We komen voor de hierna vermelde redenen en 
omstandigheden tussen:

Annulatie bij een Aanslag of ernstig voorval op 
de bestemming
In afwijking van artikels 2 - 6 en 8 van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” valt elke Aanslag die of ernstig voorval 
dat zich afspeelt in een straal van 100 kilometer van 
uw vakantieplaats en dit binnen de twee weken voor 
vertrekdatum onder de waarborg, in de vorm van 
Club Med-waardebonnen en binnen de grenzen 
van de Tabel van de waarborgbedragen.

Annulatie wegens Ernstige ziekte, Ongeval of 
overlijden (met inbegrip van vroegere Ziektes en 
gevolgen van een vroeger Ongeval)
•   van uzelf, uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)

t(e) of van een persoon die u begeleidt onder 
voorbehoud dat deze persoon op dezelfde factuur 
staat,

•   van uw voorouders of afstammelingen en/of 
deze van uw echtgeno(o)t(e) of van deze van de 
persoon die u begeleidt onder voorbehoud dat 
deze persoon op dezelfde factuur staat,

•   van uw broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
schoonzonen, schoondochters,

•   van uw beroepsvervanger,
•   van de persoon die tijdens uw reis belast is met :
 –  het toezicht over uw minderjarige kinderen,
 –  het toezicht over een andersvalide, onder 

voorbehoud dat deze onder hetzelfde dak als u 
woont en dat u er de wettelijke voogd van bent.

Annulatie voor alle gemotiveerde oorzaken
U heeft de waarborg verworven, na aftrek van 
een eigen risico dat aangeduid wordt in de Tabel 

van de waarborgbedragen in alle onvoorziene 
annulatiegevallen op de dag van de intekening op 
dit contract die onafhankelijk zijn van uw wil en 
gemotiveerd zijn.

A. Reisverzekeringswaarborgen14

 WAT SLUITEN WE UIT
Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•   annulatie die veroorzaakt wordt door een 
persoon die gehospitaliseerd is op het 
ogenblik van de boeking van uw reis of 
van de ondertekening van het contract 
vanaf het moment dat de annulatie 
veroorzaakt wordt door dezelfde oorzaak 
en onder voorbehoud van een eventuele 
verergering,

•   Ziekte die psychische of psychotherapeu-
tische behandelingen vereist met inbegrip 
van depressies die geen hospitalisatie 
van minstens 5 dagen hebben vereist op 
het ogenblik van de annulatiedatum van 
uw reis,

•   vergeten van vaccinatie,

•   Ongevallen die voortvloeien uit het 
beoefenen van de volgende sporten: 
bobsleeën, rotsklimmen, skeleton, 
a l p i n i s m e ,  c o m p e t i t i e r o d e l e n , 
alle luchtsporten evenals deze die 
voortvloeien uit deelname aan of training 
bij sportwedstrijden of sportcompetities,

•   niet voorleggen, om welke oorzaak ook, 
van onontbeerlijke reisdocumenten 
zoals reispas, visum, vervoerbewijzen, 
vaccinatieboekje, behalve in geval van 
diefstal van reispas of van identiteitskaart 
binnen de 48u voor het vertrek,

•   dossierkosten en de verzekeringspremie,

•   luchthavenbelastingen,

•   gevolgen van een epidemie of van een 
pandemie die veroorzaakt wordt door 
elke besmettelijke infectieziekte, met 
inbegrip van ziektes die uit een nieuwe 
stam voortkomen, die erkend is door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
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VOOR WELK BEDRAG KOMEN WE TUSSEN?
We komen tussen voor het bedrag van de 
annulatiekosten die gemaakt worden op de dag 
van het voorval dat de waarborg in werking 
kan doen treden, overeenkomstig de Algemene 
Verkoopvoorwaarden van de reisorganisator, met 
een maximum en een eigen risico die aangegeven 
worden in de Tabel van de waarborgbedragen.

BINNEN WELKE TERMIJN MOET U ONS  
HET SCHADEGEVAL MELDEN?
U moet onmiddellijk of binnen de 2 werkdagen het 
reisbureau of de organisator van uw reis verwittigen 
en ons verwittigen binnen de 5 werkdagen die 
volgen op het voorval dat de waarborg in werking 
doet treden. Daartoe moet u ons de Schadeaangifte 
opsturen die u overhandigd werd.

In geval van laattijdige annulatie en/of aangifte 
nemen we enkel de annulatiekosten voor onze 
rekening die opeisbaar zijn op de datum dat het 
Schadegeval plaatsvond dat tot de annulatie 
aanleiding gaf.

WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U BIJ  
EEN SCHADEGEVAL?
Uw aangifte moet vergezeld gaan van:
•   in geval van Ziekte of Ongeval, een doktersattest 

dat de oorzaak, de aard, de ernst en de 
voorziene gevolgen van de Ziekte of van het 
Ongeval beschrijft evenals een kopie van 
de werkonderbreking en de kopies van de 
voorschriften met de betalingsbewijzen van de 
voorgeschreven geneesmiddelen of eventueel de 
uitgevoerde analyses en onderzoeken,

•   in geval van economisch ontslag, een kopie 
van de ontslagbrief en een kopie van de 
arbeidsovereenkomst,

•   in geval van zwangerschapscomplicaties, een 
kopie van het prenataal onderzoeksblad en een 
kopie van de werkonderbreking,

•   in geval van overlijden, een attest en een bewijs 
van de verwantschap,

•   in de andere gevallen elk bewijsmiddel.

Het doktersattest moet onder gesloten omslag 
bijgevoegd worden ter attentie van onze 
adviserende geneesheer.

Daartoe moet u uw geneesheer ontslaan van het 
medisch geheim ten overstaan van de arts van 
de Maatschappij. Op straffe van verval moet de 
Verzekerde die op de waarborg een beroep wil doen 
alle contractueel vereiste stukken overhandigen 
zonder dat hij zich kan beroepen op welke reden dan 
ook, behoudens overmacht, die de overhandiging 
ervan verhindert.

Met uitdrukkelijke overeenkomst erkent de 
Verzekerde dat de Maatschappij het recht heeft 
het beroep op de waarborg aan de naleving van 
deze voorwaarde ondergeschikt te maken.

U moet ons eveneens alle inlichtingen of 
documenten overhandigen die u gevraagd 
zullen worden om de reden van uw annulatie 
te motiveren en met name:
•   de afschriften van de Sociale Zekerheid of van elke 

andere gelijkaardige organisatie met betrekking 
tot de terugbetaling van behandelingskosten en 
de betaling van dagvergoedingen,

•   de originele annulatiefactuur die door de 
reisorganisator werd opgesteld,

•   het nummer van uw verzekeringscontract Écran 
Total® ZON,

•   het inschrijvingsbewijs afgeleverd door het 
reisbureau of de organisator,

•   in geval van een Ongeval moet u de oorzaken 
en omstandigheden ervan nauwkeurig 
beschrijven en ons de namen en adressen van 
de verantwoordelijken en, indien mogelijk, van 
de getuigen bezorgen.

 2. Vliegtuig gemist
Indien u uw vliegtuig mist bij het vertrek van uw 
heenreis, om welke reden dan ook, behalve indien 
de vervoerder de uurregeling gewijzigd heeft, 
betalen we u de aankoop van een nieuw ticket 
terug voor dezelfde bestemming onder voorbehoud 
dat u vertrekt binnen de 24 uur die erop volgen 
of met de eerste beschikbare vlucht en voor 50%  
van het totaalbedrag van uw oorspronkelijk 
vervoer- en verblijfsforfait.

of elke bevoegde overheid van het land 
van uw Woonplaats of van elk land dat u 
tijdens de reis wil bezoeken of doorrijden. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien 
een epidemie leidt tot een Ernstige Ziekte 
of tot het overlijden van een Verzekerde, 
van een familielid, van de persoon die zorgt 
voor minderjarigen of voor afhankelijke 
volwassenen van wie u de wettelijke 
vertegenwoordiger of de wettelijke voogd 
bent of van de professionele vervanger.

De “REISANNULATIE”waarborg dekt de 
onmogelijkheid om te vertrekken niet die 
verband houdt met de materiële organisatie 
van de reis door de organisator (touroperator, 
luchtvaartmaatschappij) met inbegrip van 
losse vlucht en/of het gebrek eraan (staking, 
annulatie, uitstel, vertraging) of met de 
logeer- of veiligheidsomstandigheden van 
de bestemming.
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 3. Trein gemist 
Indien u uw trein mist bij het vertrek van uw 
HEENreis, om welke reden dan ook, behalve indien 
de vervoerder de uurregeling gewijzigd heeft, 
betalen we u de aankoop van een nieuw ticket 
terug voor dezelfde bestemming onder voorbehoud  
dat u vertrekt binnen de 12 uur die erop volgen of 
met de eerste beschikbare trein voor maximum 
€ 100. 

 4. Vliegtuig vertraagd
WAT DEKKEN WE

Deze waarborg is geldig voor:

•   lijnvluchten heen en / of terug van de lucht-
vaartmaatschappijen waarvan de uurregelingen  
gepubliceerd worden,

•   chartervluchten heen en/of terug waarvan de 
uurregelingen op het vliegtuigticket van de 
heenreis zijn aangegeven.

Als gevolg van een vertraging bij aankomst van het 
vliegtuig van de Verzekerde van meer dan 4 uur in 
vergelijking met het oorspronkelijk voorziene uur, 
vergoeden we u voor het bedrag dat aangegeven 
wordt in de Tabel van de waarborgbedragen.

Voor de berekening van de vergoeding worden de 
uren vertraging van de heenvlucht niet opgeteld bij 
de uren vertraging van de terugvlucht, omdat de 
uren op een enkelvoudig traject betrekking hebben. 
De waarborg kan echter gelden voor de heenvlucht 
en voor de terugvlucht indien de vertraging voor elk 
traject meer dan 4 uur bedraagt. De waarborg vangt 
aan op de datum en op het uur die aangegeven 
staan op het vliegtuigticket en loopt af bij aankomst 
op de luchthaven van de bestemming.

Deze waarborg is niet van toepassing indien u naar 
een andere maatschappij wordt overgebracht op 
de oorspronkelijk voorziene uren.

WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U BIJ  
EEN SCHADEGEVAL?

U moet:

•   een vertragingsverklaring invullen en/of doen 
afstempelen door een bevoegde persoon van de 
vliegtuigmaatschappij waarmee u reist of door 
een bevoegde persoon van de luchthaven,

•   ons, zodra u terugkeert en ten laatste binnen 
de daaropvolgende twee weken, de behoorlijk 
ingevulde vertragingsverklaring, de fotokopie 
van uw vliegtuigticket, de aankoopfactuur van 
het ticket onder waarborg en het strookje van de 
boardingpas bezorgen.

 5.  Bagage, persoonlijke bezittingen 
en sportmateriaal

A. BAGAGE EN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

WAT DEKKEN WE
We dekken, voor het bedrag van de geleden 
materiële schade en binnen de grenzen 
van de bedragen die aangegeven zijn in de 
Tabel van de waarborgbedragen, uw bagage, 
voorwerpen en persoonlijke bezittingen, buiten 
uw hoofdwoonplaats of tweede woonplaats, tegen:
•   diefstal,
•   volledige of gedeeltelijke vernieling,
•   verlies tijdens het vervoer door een vervoeron-

derneming.

16  WAT SLUITEN WE UIT
Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•   bu rgeroor log of  oor log in  het 
buitenland, rellen, volksbewegingen, 
stakingen, terrorismeacties, gijzeling 
of sabotageacties, om het even welk 
optreden van radioactiviteit, elk gevolg 
van nucleaire oorsprong of dat veroorzaakt 
wordt door elke ioniserende stralingsbron 
in het land van vertrek, doorreis en 
bestemming,

•   elk voorval dat de veiligheid van uw reis 
in gevaar brengt vanaf het moment dat 
uw bestemming afgeraden wordt door het 
Ministerie van Europa en van Buitenlandse 
Zaken,

•   een beslissing van de luchthavenauto-
riteiten, van de autoriteiten van de bur-
gerlijke luchtvaart of van elke andere 
overheid die deze 24 uur voor de vertrek-
datum van uw reis bekendgemaakt heeft,

•   voorvallen die optreden tussen de 
boekingsdatum van uw reis en de 
ondertekeningsdatum van dit contract,

•   het ontbreken van de vlucht waarop uw 
boeking bevestigd was ongeacht de reden 
hiervoor,

•   de niet-toelating aan boord als gevolg van 
de niet-naleving van het uiterste tijdstip 
voor de registratie van de bagage en/of 
voor het verschijnen bij de inscheping.
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TERUGBETALINGSLIMIET VOOR BEPAALDE 
VOORWERPEN
Voor waardevolle voorwerpen, parels, juwelen 
en horloges die gedragen worden, bont zal de 
waarde van de terugbetaling in geen geval hoger 
kunnen zijn dan 50% van het gegarandeerde 
verzekeringsbedrag dat aangeduid wordt in de 
Tabel van de waarborgbedragen. Daarenboven 
zijn de hierboven opgenoemde voorwerpen 
enkel tegen diefstal gedekt. Indien u een 
privévoertuig gebruikt, is het diefstalrisico 
gedekt op voorwaarde dat de bagage en de 
persoonlijke bezittingen in de koffer van het 
met de sleutel afgesloten Voertuig zitten en uit 
het zicht van elke blik waarbij enkel de diefstal 
door inbraak gedekt is. Indien het Voertuig op 
de openbare weg parkeert, is de waarborg enkel 
geldig van 7 uur tot 22 uur.

B. LAATTIJDIGE LEVERING VAN BAGAGE
Indien uw persoonlijke bagage u niet op de 
luchthaven van bestemming van uw heenreis 
overhandigd zou worden en indien ze u met meer 
dan 24 uur vertraging terugbezorgd worden, zal u een 
forfaitaire vergoeding ontvangen die aangegeven 
is in de Tabel van de waarborgbedragen zodat u 
noodzakelijke kledij en voorwerpen kan aankopen.

Deze vergoeding wordt niet gecumuleerd met 
de hoofdwaarborg “BAGAGE EN PERSOONLIJKE 
BEZITTINGEN” die aangegeven wordt in de Tabel 
van de waarborgbedragen.

C.  ONOPZETTELIJKE BESCHADIGING EN/OF DIEFSTAL 
VAN SPORTMATERIAAL

We dekken, voor het bedrag dat aangegeven 
wordt in de Tabel van de waarborgbedragen, 
de goederen (specifiek materiaal, uitrusting en 
kledij) die uitsluitend bedoeld zijn om een sport uit 
te oefenen die u toebehoren en die zich buiten uw 
hoofdwoonplaats of tweede woonplaats bevinden, 
tegen:
•   diefstal,
•   volledige of gedeeltelijke vernieling.

TERUGBETALINGSLIMIET VOOR BEPAALDE 
VOORWERPEN
Indien u een privévoertuig gebruikt, is het 
diefstalrisico gedekt op voorwaarde dat de 
bagage en de persoonlijke bezittingen in de 
koffer van het met de sleutel afgesloten Voertuig 
zitten en uit het zicht van elke blik. Enkel diefstal 
door inbraak is gedekt. Indien het Voertuig op 
de openbare weg parkeert, is de waarborg enkel 
geldig van 7 uur tot 22 uur.

17

  WAT WE UITSLUITEN IN  
DE WAARBORG "BAGAGE EN 
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN"

Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•   diefstal van bagage, persoonlijke 
bezittingen en voorwerpen die zonder 
toezicht gelaten worden,

•   vergeten, verlies (behalve door een 
vervoeronderneming), ruil,

•   toevallige schade te wijten aan het lekken 
van vloeistoffen, vetten, kleurstoffen of 
corrosieve stoffen die zich in uw bagage 
bevinden,

•   de inbeslagname van  goederen door de 
overheid (douane, politie),

•   schade veroorzaakt door motten en/of 
knaagdieren evenals door brandvlekken 
van sigaretten of door een niet gloeiende 
warmtebron,

•   diefstal gepleegd in een cabriolet en/of 
stationcar of een ander Voertuig dat geen 
koffer heeft,

•   verzamelingen, stalen van handelsverte-
genwoordigers,

•   diefstal, verlies, vergeten of beschadiging 
van contanten, documenten, boeken, 
re i spassen, ident i te i t sbewi jzen, 
vervoerbewijzen en kredietkaarten,

•   diefstal van juwelen en horloges wanneer 
ze niet in een met de sleutel afgesloten 
koffer geplaatst worden of wanneer ze 
niet gedragen worden,

•   breuk van breekbare voorwerpen zoals 
voorwerpen uit porselein, glas, ivoor, 
aardewerk, marmer,

•   de hierna aangegeven voorwerpen: elke 
prothese, toestel van elke aard, fietsen, 
aanhangwagens, waardepapieren, 
schilderijen, brillen, contactlenzen, 
sleutels van allerlei soort (behalve deze 
van de hoofdwoonplaats), documenten 
die opgeslagen zijn op banden of films 
evenals professioneel materiaal,

•   draagbare telefoons, pocket Pc’s, 
walkmans, Cd’s, muziekinstrumenten, 
vo e d i n g s p ro d u c te n ,  aa n s te ke r s , 
balpennen, sigaretten, alcohol, kunst-
voorwerpen, vishengels, schoonheids-
producten, filmrolletjes.
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VOOR WELK BEDRAG KOMEN WE TUSSEN BIJ DE 
WAARBORG “BAGAGE, PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 
EN SPORTMATERIAAL”?
Het bedrag aangegeven in de Tabel van de 
waarborgbedragen is de maximale terugbetaling 
voor alle Schadegevallen die ti jdens de 
waarborgperiode zijn voorgevallen. Er wordt per 
Schadegeval een eigen risico aangerekend 
dat aangegeven wordt in de Tabel van de 
waarborgbedragen.

HOE WORDT UW VERGOEDING BEREKEND VOOR 
DE WAARBORG “BAGAGE, PERSOONLIJKE 
BEZITTINGEN EN SPORTMATERIAAL”?
U wordt vergoed op basis van de vervangingswaarde 
van gelijkwaardige voorwerpen en van dezelfde 
aard na aftrek van Ouderdom en Slijtage. 

WELKE DOCUMENTEN MOETEN GELEVERD 
WORDEN BIJ SCHADE AAN BAGAGE?
Uw Schadeaangifte moet gepaard gaan met de 
volgende stukken:
•   het ontvangstbewijs van een klachtneerlegging 

of een diefstalaangifte bij een overheid (politie, 
rijkswacht, vervoermaatschappij, purser, enz.) 
wanneer het gaat om diefstal of verlies,

•   de Property Irregularity Reports van de vervoerder 
(over zee, in de lucht, per spoor, over de weg) 
wanneer uw bagage of voorwerpen verloren zijn 
gegaan tijdens de periode waarin ze zich onder het 
juridische toezicht van de vervoerder bevonden.

Indien deze documenten ons niet voorgelegd 
worden, zullen we het recht hebben om van u een 
vergoeding te vorderen die gelijk is aan het nadeel 
dat er voor ons is uit voortgevloeid.

De verzekerde bedragen mogen niet beschouwd 
worden als bewijs van de waarde van de goederen 

waarvoor u de vergoeding vordert noch als bewijs 
van het bestaan van deze goederen.

U moet met elk middel dat in uw vermogen ligt 
en met elk document dat u in uw bezit hebt het 
bestaan en de waarde van deze goederen op het 
ogenblik van het Schadegeval evenals de omvang 
van de schade bewijzen.

Indien u welbewust onjuiste documenten als 
bewijsmiddel gebruikt of frauduleuze middelen 
gebruikt of onjuiste of terughoudende verklaringen 
aflegt, vervalt uw recht op enige vergoeding.

WAT GEBEURT ER INDIEN U ALLE OF EEN DEEL 
VAN DE GESTOLEN VOORWERPEN TERUGVINDT 
DIE DOOR EEN BAGAGEWAARBORG GEDEKT ZIJN?
U moet er ons onmiddellijk per aangetekende 
brief over inlichten zodra u erover ingelicht 
wordt:
•   we hebben uw vergoeding nog niet uitbetaald, u 

moet de voorwerpen nog terug in uw bezit nemen, 
we moeten dan enkel eventuele beschadigingen 
of ontbrekende zaken betalen,

•   we hebben u reeds vergoed, u kan dan binnen 
de twee weken kiezen om:

 –  er afstand van te doen ofwel,
 –  om de voorwerpen terug te nemen na teruggave 

van de vergoeding die u ontvangen heeft 
na aftrek van de beschadigingen of van de 
ontbrekende zaken.

Indien u binnen de twee weken niet gekozen heeft, 
dan gaan we ervan uit dat u ervoor kiest er afstand 
van te doen.

18   WAT WE UITSLUITEN IN DE 
 WAARBORG “SPORTMATERIAAL”
Bovenop de uitsluitingen in het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” en in de bovenstaande 
waarborg “BAGAGE EN PERSOONLIJKE 
BEZITTINGEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•   schade veroorzaakt aan het verzekerde 
materiaal tijdens de herstelling, het 
onderhoud en de renovatie ervan,

•   schade die voortvloeit uit de gebreken die 
eigen zijn aan het verzekerde materiaal 
of uit zijn normale slijtage,

•   beschadigingen die voortvloeien uit 
schrammen, krassen, scheuren of vlekken.
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6. Compensatiereis
Als gevolg van uw medische repatriëring die door 
EUROP ASSISTANCE wordt georganiseerd, geniet u 
van een nieuwe reis voor een bedrag dat gelijk is 
aan het oorspronkelijke forfait in de vorm van Club 
Med-waardebonnen één jaar vanaf de datum van 
uw terugkeer binnen de grenzen die vermeld 
staan in de Tabel van de waarborgbedragen.

Dit bedrag zal enkel gestort worden aan de 
gerepatrieerde persoon, zijn echtgeno(o)t(e) of 
aan de persoon die hem begeleidt, met uitsluiting 
van elke andere.

In het geval van een gezin, en enkel in dit geval, 
kunnen de minderjarige kinderen die met de 
echtgeno(o)t(e) of de persoon die de Verzekerde 
begeleidt, gerepatrieerd werden, van deze waarborg 
genieten.

Deze waarborg kan niet gecumuleerd worden 
met de vergoeding van de “KOSTEN VOOR 
ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF’ hierna.

7.  Kosten voor onderbreking
van het verblijf

Evenzo indien een naaste familielid (uw echtgeno(o)
t(e), een voorouder of een afstammeling van uzelf 
of van uw echtgeno(o)t(e) in het ziekenhuis wordt 
opgenomen of overlijdt of indien één van uw broers 
of zussen overlijdt en u daardoor uw verblijf moet 
onderbreken en we overgaan tot uw repatriëring, 
betalen we u de reeds betaalde en niet gebruikte 
verblijfskosten (vervoer niet inbegrepen) terug pro 
rata temporis vanaf de dag van uw repatriëring.

Deze waarborg wordt uitgebreid tot de gevallen 
van ernstige schade die toegebracht werd aan 
beroeps- of privélokalen van de Verzekerde als 
gevolg van brand, explosie, overstroming of inbraak 
die de aanwezigheid van de Verzekerde ter plaatse 
absoluut vereisen.

Deze waarborg kan niet gecumuleerd worden 
met de “COMPENSATIEREIS’ waarborg hierboven.

8. Vakantie valt in het water
VOORWERP VAN DE WAARBORG
We betalen u pro rata temporis de forfaitaire kosten 
terug van sport- of ontspanningsactiviteiten die 
reeds betaald en niet gebruikt werden (vervoer 
niet inbegrepen) en die op uw oorspronkelijke 
factuur staan wanneer u het beoefenen van deze 
activiteiten moet onderbreken om één van de 
volgende redenen:
• Ongeval dat het beoefenen van de activiteit

verbiedt,
• Ziekte die een volledige onmogelijkheid met zich

meebrengt om de activiteit te beoefenen,
•   slecht weer waardoor het beoefenen van sportac-

tiviteiten (tennis, waterski, golf en paardrijden)
of vrijetijdsactiviteiten buiten onmogelijk wordt
onder voorbehoud dat de betreffende activiteiten
in uw verkoopovereenkomst staan, dat het weer-
bericht van het dorp tijdens de week van het
verblijf en een attest van het niet beoefenen van 
de sport of van de activiteit geleverd worden.
Onder ‘slecht weer’ wordt begrepen:
-  een pluviometer van meer dan 40mm in 24 uur,
-  voor minstens 50% van de tijd waarin de

activiteit beoefend had moeten worden.

BEDRAG VAN DE WAARBORG
De vergoeding is:
•   in verhouding tot het aantal ongebruikte all-in

dagen sportactiviteiten of vrijetijdsactiviteiten,
•   verschuldigd vanaf de dag die volgt op de volledige 

stopzetting van de gegarandeerde activiteiten,
•   berekend op basis van de totale prijs per

persoon van de all-in activiteiten en dit voor
het maximumbedrag dat in de Tabel van de
waarborgbedragen vermeld staat.
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Bij slecht weer garanderen we de betaling van 
de vergoedingen die voorzien zijn in de Tabel 
van de waarborgbedragen. 

De dossier-, visum-, verzekerings-, fooikosten en 
de terugbetalingen of compensaties die toegekend 
worden door de organisatie waarbij u uw all-in acti-
viteiten heeft gekocht, worden hiervan afgetrokken.

WELKE DOCUMENTEN MOETEN GELEVERD WORDEN 
BIJ EEN SCHADEGEVAL WAARBIJ UW VAKANTIE IN 
HET WATER VALT?
Uw Schadeaangifte moet gepaard gaan met de 
volgende stukken:
• het betalingsbewijs van de all-in sport- of

vrijetijdsactiviteiten,
• een dokters- of ziekenhuisattest.

9.  Kosten voor opsporing en
redding in zee en in de bergen

We betalen voor het bedrag dat aangegeven 
wordt in de Tabel van de waarborgbedragen de 
betaalde kosten terug voor opsporing en redding in 
zee of in de bergen bij elk gegarandeerd voorval.

Enkel de kosten die gefactureerd worden door een 
onderneming die behoorlijk erkend is voor deze 
activiteiten, worden terugbetaald.

10. Individueel reisongeval
WAT DEKKEN WE
We garanderen de betaling van de vergoedingen 
die voorzien zijn in de Tabel van de waarborg-
bedragen in geval van een lichamelijk ongeval 
dat de Verzekerde tijdens de reis kan overkomen.

VOOR WELK BEDRAG KOMEN WE TUSSEN?
We komen in de volgende gevallen tussen voor het 
bedrag dat aangeduid staat in de Tabel van de 
waarborgbedragen:

Voor de meerderjarige Verzekerden:
•   overlijden: het kapitaal dat aangegeven is in de 

Tabel van de waarborgbedragen is betaalbaar
aan de begunstigden die u hebt aangeduid in de 
Bijzondere bepalingen of, bij gebrek eraan, aan
uw rechthebbenden,

•   gedeeltelijke blijvende invaliditeit: u ontvangt 
een kapitaal waarvan het bedrag berekend zal
worden door toepassing van het gedeeltelijke
blijvende invaliditeitspercentage, dat bepaald
wordt volgens de hierna vermelde schalen op het 
bedrag dat aangegeven wordt in de Tabel van 
de waarborgbedragen in geval van volledige
blijvende invaliditeit.

Er wordt gepreciseerd dat enkel de invaliditeit 
van meer dan 10% vergoed wordt op basis van 
dit contract.

Voor de minderjarige Verzekerden:
•   overlijden van het kind: we vergoeden u

voor de betaalde begrafeniskosten binnen
de grens van het bedrag dat voorzien is in
de Tabel van de waarborgbedragen, en na
voorlegging van de originele factuur die door de 
begrafenisondernemer werd afgeleverd,

•  invaliditeit van het kind: we storten een
vergoeding waarvan het bedrag berekend zal
worden door toepassing van het gedeeltelijke
blijvende invaliditeitspercentage van het
Verzekerde kind, dat bepaald wordt volgens
de hierna vermelde schalen op het bedrag
dat aangegeven wordt in de Tabel van de
waarborgbedragen in geval van volledige
blijvende invaliditeit.
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  WAT WE UITSLUITEN IN 
DE “VAKANTIE VALT IN HET 
WATER”-WAARBORG

•  De gevolgen van de inname van
medicijnen, drugs, verdovende middelen
en gelijkaardige producten die niet
medisch voorgeschreven zijn,

•  verlies en schade die voortkomt uit een
opzettelijke of bedrieglijke fout van de
Verzekerde,

•  Ziekten of Letselsveroorzaakt door het
gebruik van alcoholische dranken (met
een alcoholgehalte hoger dan of gelijk aan 
0,5 gram per liter bloed of 0,22 milligram 
per liter lucht, in geval van een auto-
ongeval), door de Verzekerde.
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INVALIDITEITSSCHAAL

Volledig verlies: RECHTS LINKS

•  van de arm 70% 60%

•  van de voorarm of van
de hand 60% 50%

•  van de duim 20% 17%

•  van de wijsvinger 12% 10%

• van de middenvinger 6% 5%

•  van de ringvinger 5% 4%

• van de pink 4% 3%

•  van de bil 55%

•  van het been 40%

•  van 2 ledematen 100%

•  van de voet 40%

•  van de grote teen 8%

•  van de andere tenen 3%

•  van de 2 ogen 100%

•  van de gezichtsscherpte
of van een oog 25%

Ongeneeslijke volledige 
doofheid die niet met een 
prothese opgelost kan 
worden

60%

Ongeneeslijke volledige  
die niet met een prothese 
van een oor opgelost kan 
worden

10%

Volledige mentale 
en ongeneeslijke 
vervreemding

100%

De vergoedingen zijn niet cumuleerbaar:
Er is geen cumulatie tussen de verschuldigde 
bedragen in geval van overlijden en blijvende 
volledige invaliditeit wanneer ze voortkomen uit 
de gevolgen van hetzelfde gegarandeerde voorval.

Indien u nadat u een vergoeding heeft ontvangen 
die voortvloeit uit de gedeeltelijke invaliditeit als 
gevolg van een gegarandeerd voorval, zou komen 
te overlijden aan de gevolgen van hetzelfde voorval, 
dan zouden we het in geval van overlijden voorziene 
kapitaal aan de rechthebbenden stortenbinnen 
de grenzen van het bedrag aangegeven in de 
Tabel van de waarborgbedragen na aftrek van de 
vergoeding die we u reeds gestort zouden hebben 
voor de blijvende gedeeltelijke invaliditeit.

DEFINITIE VAN VERLIES
Met Verlies wordt bedoeld de volledige amputatie 
of de volledige verlamming van het beschouwde 
lichaamsdeel of de verstijving van alle gewrichten.

HOE WORDT DE VERGOEDING BEREKEND?
We bepalen het ongeschiktheidspercentage dat 
overeenkomt met de ziektes die hierboven niet 
vermeld staan door hun ernst te vergelijken 
met deze van de voorziene gevallen zonder 
dat de beroepsactiviteit van het slachtoffer kan 
tussenkomen.
•  Het bedrag van de vergoeding kan pas na

consolidatie worden vastgelegd, dit betekent
na de datum vanaf welke de gevolgen van het
Ongeval gestabiliseerd zijn.

•  Het definitieve percentage na een Ongeval dat een 
reeds beschadigd lidmaat of orgaan zou treffen, zal 
gelijk zijn aan het verschil tussen het percentage 
dat bepaald wordt op basis van de tabel en van
toepassingsvoorwaarden en het percentage van
voor het Ongeval.

•  Indien er medisch wordt vastgesteld dat de Verze-
kerde linkshandig is, zal het ongeschiktheidspercen-
tage dat voorzien is voor het rechterbovenlidmaat 
toegepast worden op het linkerbovenlidmaat en
omgekeerd.
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 WAT SLUITEN WE UIT
Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•  Geestesziekten,

•  Ongevallen die voortvloeien uit het
beoefenen van bepaalde sporten
zoals :  rotsk l immen, a lpinisme,
competitierodelen, diepzeeduiken
met of zonder autonoom toestel,
valschermspringen en elke luchtsport, met 
inbegrip van een vlieger of elk analoog
toestel, speleologie evenals deze die het 
gevolg zijn van een training of van een
deelname aan sportwedstrijden,

•  Ongevallen die veroorzaakt worden door 
het gebruik van een motorrijwiel met een 
cilinderinhoud van meer dan 125 cm³ als 
bestuurder of passagier,

•  Ongevallen die veroorzaakt worden
door een vervoermaatschappij die niet
erkend is voor het openbaar vervoer van 
personen.
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•  Indien het Ongeval meerdere letsels met zich
meebrengt, zal het ongeschiktheidspercentage dat 
gebruikt wordt voor de berekening van het bedrag 
dat we zullen storten, berekend worden door op
het percentage van de bovenstaande schaal de
methode toe te passen die gekozen wordt voor
de bepaling van het ongeschiktheidspercentage
in geval van een Arbeidsongeval zonder dat het
globale percentage 100% kan overschrijden.

De toepassing van de bovenstaande schaal 
veronderstelt in alle gevallen dat de gevolgen 
van het Ongeval niet verergerd worden door 
de werking van een Ziekte of van een vroegere 
kwaal en dat het slachtoffer een aangepaste 
medische behandeling heeft gevolgd. Indien 
dit niet het geval zou zijn, zou het percentage 
bepaald worden rekening houdend met de 
gevolgen die het Ongeval gehad zou hebben 
voor een persoon die zich in een normale 
fysieke toestand bevindt en die een rationele 
behandeling gevolgd heeft.

WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U BIJ 
EEN SCHADEGEVAL?
Uw Schadeaangifte moet gepaard gaan met de 
volgende stukken:
•  een doktersattest dat uw invaliditeit bewijst,
•  eventuele getuigenverklar ingen die de

werkelijkheid of de omvang van het Ongeval
vaststellen.

Tijdens de duur van zijn behandeling zal de 
Verzekerde onze controlegeneesheer vrije toegang 
verlenen om de gevolgen van het Ongeval te kunnen 
evalueren.

Indien er geen akkoord is over de oorzaken of 
de gevolgen van het Ongeval zullen we zijn 
meningsverschil voorleggen aan twee deskundigen 
waarvan er één door de Verzekerde of door zijn 
rechthebbenden gekozen wordt en de andere door 
onszelf onder voorbehoud van onze respectievelijke 
rechten.

In geval van meningsverschillen zal er een derde 
deskundige aangesteld worden bij onderling  
akkoord of door de Voorzitter van de Arrondisse-
mentsrechtbank van de maatschappelijke zetel  
van de Verzekeraar.

11.  Burgerlijke aansprakelijkheid
priveleven / sport

We komen tussen om de schadevergoeding te 
betalen voor de lichamelijke en materiële schade 
en/of alle daaruit voortvloeiende schade die 
u wettelijk verschuldigd zou zijn aan een Derde
in toepassing van de reglementering die van
toepassing is in het beschouwde land op het vlak

van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of 
quasi-delictuele aansprakelijkheid op basis van een 
voorval dat zich tijdens een Reis voordeed.

U moet ons zo snel mogelijk schriftelijk inlichten 
over elk incident dat aanleiding kan geven tot de 
storting van een vergoeding.

U moet ons zelf elk gerechtelijk klachtenformulier, 
betekening, klachtenbrief of elk ander document 
bezorgen zodra u dit ontvangen hebt. U mag geen 
enkele aansprakelijkheid toegeven, geen storting 
doen of beloven of onderhandelingen aanknopen 
met betrekking tot een klacht zonder ons schriftelijk 
akkoord. De erkenning van de feiten van de zaak 
is geen erkenning van aansprakelijkheid, niet 
meer dan het feit van noodbijstand te hebben 
geboden aan het slachtoffer die een redelijke 
bijstandshandeling is die elke persoon zou uitvoeren.

We kunnen tussenkomen om uw verdediging op ons 
te nemen en het proces te voeren met betrekking 
tot de feiten, de schade en de verliezen die behoren 
tot de verzekeringswaarborg die in deze alinea 
beschreven staat.

U zal deelnemen en de informatie en documenten in 
uw bezit leveren om uw verdediging te organiseren.

Het voeren van uw verdediging, uit voorzorg, mag 
niet geïnterpreteerd worden als een erkenning 
van de waarborg of van de toepassing van de 
verzekeringsdekking of van de verbintenis van 
onzentwege de schade en de verliezen te dragen 
die niet door dit contract gedekt zouden kunnen zijn.

We bieden onze waarborg aan wanneer er een 
klacht wordt geuit als gevolg van schade die aan 
een Derde wordt toegebracht en u of andere 
personen die door dit contract gewaarborgd worden 
aansprakelijk worden gesteld vanaf het moment 
dat het feit dat aan de oorsprong ligt van deze 
schade zich voorgedaan heeft tussen de datum 
van de inwerkingtreding en de vervaldatum van 
de waarborg.

Indien de klacht niet gedekt wordt door dit contract 
en we in uw plaats de bedragen hebben betaald 
of overgegaan zijn tot een storting in uw plaats, 
behouden we ons het recht voor om van u de 
terugbetaling van al deze bedragen te vorderen.

WAT WE DEKKEN BIJ “BURGERLIJKE AANSPRAKE-
LIJKHEID PRIVELEVEN IN HET BUITENLAND”
De financiële gevolgen voor de Verzekerde omwille 
van elke lichamelijke, materiële of immateriële 
schade die voortvloeit uit materiële of lichamelijke 
schade die door deze verzekering gedekt wordt, aan 
anderen wordt toegebracht en optreedt tijdens de 
reis van de Verzekerde, binnen de grenzen van de 
bedragen en van het Eigen risico die aangeduid 
worden in de Tabel van de waarborgbedragen.
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Er kan in de volgende omstandigheden een beroep 
worden gedaan op de waarborg:
•  wanneer u schade hebt berokkend aan een Derde

die u hiervoor burgerlijk aansprakelijk stelt,
•  en wanneer het schadebrengende feit zich heeft 

voorgedaan tussen de oorspronkelijke datum van 
de inwerkingtreding van de waarborg en zijn
opzeggings- of afloopdatum ongeacht de datum
van de andere elementen die van het Schadegeval 
deel uitmaken.

WAT WE DEKKEN BIJ “BURGERLIJKE AANSPRAKE-
LIJKHEID SPORT”
De financiële gevolgen voor de Verzekerde omwille 
van elke voortvloeiende lichamelijke, materiële 
of immateriële schade die aan anderen wordt 
toegebracht tijdens sport- of vrijetijdsactiviteiten 
tijdens de reis van de Verzekerde, binnen de 
grenzen van de bedragen en van het Eigen 
risico die aangeduid worden in de Tabel van de 
waarborgbedragen.

12.  Bijkomende terugbetaling 
van medische kosten
in het buitenland

WAT DEKKEN WE
We betalen u het bedrag terug van de medische 
kosten die in het buitenland betaald werden en 
voor uw rekening zijn na terugbetaling door de 
Sociale Zekerheid, het ziekenfonds en/of elke andere 
onderlinge verzekeringsmaatschappij voor de 
bedragen die aangegeven worden in de Tabel 
van de waarborgbedragen.

Aard van de medische kosten die recht geven 
op een bijkomende terugbetaling:
•  medische erelonen,
•  kosten van medicijnen die door een arts worden

voorgeschreven,
•  kosten van de ziekenwagen die door een arts

bevolen wordt voor een plaatselijk traject,
•  hospitalisatiekosten zolang de Verzekerde als

onvervoerbaar wordt beschouwd bij beslissing
van de artsen van EUROP ASSISTANCE die genomen 
werd nadat er informatie werd ingewonnen bij de 
plaatselijke arts. De bijkomende terugbetaling
van deze hospitalisatiekosten stopt vanaf de
dag waarop EUROP ASSISTANCE het vervoer kan
uitvoeren, zelfs indien de Verzekerde beslist omter 
plaatse te blijven,

•  tandheelkundig spoedgeval.

BEDRAG EN BETALINGSWIJZE
We betalen u het bedrag terug van de medische 
kosten die in het buitenland betaald werden en 
voor uw rekening zijn na terugbetaling door de 
Sociale Zekerheid, het ziekenfonds en/of elke andere 
onderlinge verzekeringsmaatschappij voor het 
bedrag dat aangegeven wordt in de Tabel van de 
waarborgbedragen. In alle gevallen wordt er per 
Verzekerde een Eigen risico toegepast waarvan 
het bedrag in de Tabel van de waarborgbedragen 
is aangegeven.

U (of uw rechthebbenden) verbindt (verbinden) 
er zich toe om daartoe bij terugkeer in uw Land 
van oorsprong of ter plaatse alle noodzakelijke 
stappen te ondernemen om deze kosten van de 
betrokken organisaties terug te vorderen en om ons 
de volgende documenten te bezorgen:
•  originele afschriften van sociale organisaties en / of 

onderlinge verzekeringsmaatschappijen die de
verkregen terugbetalingen aantonen,

•  fotokopies van verzorgingsrekeningen die de
betaalde uitgaven aantonen.

Zonder deze documenten kunnen we niet tot 
terugbetaling overgaan.
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 WAT SLUITEN WE UIT
Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” kunnen we niet tussenkomen 
in de hierna voorziene omstandigheden:

•  de schade die veroorzaakt wordt door uw
beroepsactiviteiten of uw baan,

•  verlies en schade die voortkomt uit een
opzettelijke of bedrieglijke fout van de
Verzekerde, van een Familielid,

•  elke aansprakelijkheid die te maken
heeft met het eigendom, het bezit of
het gebruik van land-, lucht- of water/
riviervoertuigen,

•  de gevolgen van alle materiële of
lichamelijke Schadegevallen die de
Verzekerde evenals zijn echtgeno(o)
t(e), zijn voorouders of afstammelingen
treffen,

•  Ongevallen die voortvloeien uit het
beoefenen van de volgende sporten:
bobsleeën, rotsklimmen, skeleton,
a l p i n i s m e ,  c o m p e t i t i e r o d e l e n ,
alle luchtsporten evenals deze die
voortvloeien uit deelname aan of training 
bij sportwedstrijden of sportcompetities
georganiseerd in het kader van nationale
of internationale Sportfederaties.
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De vermelde prestaties worden door de Verzekeraar 
geleverd en zijn interventie zal beperkt zijn tot de 
prestaties die hij georganiseerd heeft of, in geval 
van specifieke omstandigheden, toegestaan heeft. 

Bij een noodgeval kan de Verzekeraar zich niet 
in de plaats stellen van de plaatselijk bevoegde 
hulpdiensten. In bepaalde omstandigheden is 
het verplicht een beroep te doen op de plaatselijk 
bevoegde hulpdiensten in toepassing van de 
plaatselijke of internationale reglementering.

Onze prestaties worden geleverd op voorwaarde 
dat ze toegelaten worden door de plaatselijk 
bevoegde hulpdiensten of door de wetten en 
reglementeringen die van toepassing zijn in het 
land waar u bijstand nodig hebt. Er wordt bovendien 
aan herinnerd dat de Verzekeraar en zijn agenten 
onderworpen zijn aan de beperkingen op het 
vervoer van goederen en personen die uitgegeven 
worden door de Wereldgezondheidsorganisatie 
of door het betrokken land. Ten slotte kunnen de 
openbare vervoermaatschappijen van passagiers 
(in het bijzonder de vliegtuigmaatschappijen) 
specifieke voorwaarden opleggen die zonder 
bericht gewijzigd kunnen worden in het geval van 
passagiers die in een bepaalde gezondheidstoestand 
verkeren (zoals medische onderzoeken, een medisch 
attest, enz...). Bijgevolg worden alle prestaties van 
dit onderdeel geleverd onder voorbehoud van de 
aanvaarding en van de beschikbaarheid van de 
openbare passagiervervoermaatschappijen.

1.  Bijstand aan personen
WAT DEKKEN WE
Vervroegde terugkeer bij schadegeval aan 
beroepsruimten 
U verneemt als gevolg van een overstroming, 
een brand of een inbraak in uw beroepsruimten 
die tijdens uw verblijf heeft plaatsgehad, dat 
uw aanwezigheid ter plaatse onmisbaar is om 
er administratieve stappen te ondernemen: we 
organiseren en betalen uw terugreis per trein 
1e klasse of per vliegtuig economy klasse tot aan 
uw Woonplaats.

Bij gebrek aan voorlegging van bewijsstukken 
(Schadeaangifte bij de Verzekeraar, deskundigen-
verslag, proces-verbaal van klacht, enz.) binnen een  
maximumtermijn van 30 dagen, behouden we ons 
het recht voor u de volledige prestatie te factureren.

2.  Bbijstand bij terugkeer
naar de woonplaats na
repatriëring (enkel in België)

WAT DEKKEN WE
Huishoudhulp
Ingevolge een Ongeval dat tijdens uw verblijf 
plaatsvond en een hospitalisatie van meer dan 
4 opeenvolgende dagen met zich meebracht, 
stellen we u een huishoudhulp ter beschikking bij 
uw terugkeer naar uw Woonplaats.

We betalen de vergoeding van de huishoudhulp 
voor maximaal 10 uur die u naar eigen goeddunken 
verdeelt tijdens de maand die volgt op de 
hospitalisatiedatum of op deze van uw terugkeer 
naar uw Woonplaats.

Kinderoppas
Ingevolge een Ongeval dat tijdens uw verblijf 
plaatsvond en een hospitalisatie van meer dan 
4 opeenvolgende dagen met zich meebracht, 
stellen we u een kinderoppas ter beschikking bij 
uw terugkeer naar uw Woonplaats.

We betalen de vergoeding van de kinderoppas voor 
maximaal 10 uur die u naar eigen goeddunken 
verdeelt tijdens de maand die volgt op de datum 
van uw hospitalisatie of op deze van uw terugkeer 
naar uw Woonplaats.

Huisdierenoppas
We organiseren het vervoer van uw huisdieren 
(hond of kat) tot aan een geschikte oppasplaats in de 
buurt van uw Woonplaats of tot aan de bestemming 
van uw keuze in België en op minder dan 50 km 
van uw hospitalisatieplaats.

We nemen het vervoer van uw dieren en hun 
verblijfkosten in de oppasplaats voor ons rekening 
voor het bedrag dat aangegeven staat in de 
Tabel van de waarborgbedragen voor de duur 
dat u in het ziekenhuis ligt of in uw Woonplaats in 
bed moet blijven.

Deze prestatie is onderworpen aan de vervoer-, 
onthaal- en logeervoorwaarden die door de 
dienstverleners en oppasinstellingen bepaald 
worden (vaccinaties up-to-date, eventuele 
waarborg, enz.).

Deze prestatie kan enkel geleverd worden indien u 
of een door u gemandateerde persoon, de gekozen 
dienstverlener kan onthalen om hem de dieren toe 
te vertrouwen. 

B. Bijstandsprestaties24
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Ziekenhuiscomfort
U wordt gehospitaliseerd na uw vervoer/repatriëring 
voor een duur van meer dan 4 opeenvolgende 
dagen, we nemen de huurkosten van een televisie 
voor ons rekening voor het bedrag dat aangegeven 
staat in de Tabel van de waarborgbedragen voor 
de duur van uw ziekenhuisverblijf.

Zoeken van huispersoneel
Een telefoontje naar ons volstaat om u in contact 
te brengen met huispersoneel in verschillende 
activiteitsdomeinen:

•   dokter (van wacht indien de behandelende arts
van de begunstigde niet beschikbaar is),

•   verpleeghulp,

•   verpleegster,

•   kinesist,

•   ziekenoppasser,

•   pedicure,

•   kapper,

•   gezelschap.

Bij elke aanvraag zullen we volgens het geval de 
minimuminterventietermijn van de dienstverlener 
aangeven.

Het honorarium van deze dienstverleners is voor 
uw rekening.

3.  Bijstand aan voertuigen bij
pech, ongeval of diefstal

WAT DEKKEN WE
Reparatie of slepen
Uw Voertuig heeft pech of is verongelukt of 
teruggevonden na een diefstal: we organiseren 
volgens de plaatselijke mogelijkheden en de 
geldende wetgeving de reparatie ter plaatse of 
het slepen naar een garage in de buurt van de 
immobilisatieplaats.

De kosten van deze herstelling ter plaatse of 
van het slepen wordt betaald voor het bedrag 
dat aangegeven staat in de Tabel van de 
waarborgbedragen.

Deze interventie zal niet plaats kunnen vinden 
buiten de wegeninfrastructuur (op niet geasfalteerde 
wegen). Daarenboven kan de dienst niet uitgevoerd 
worden op het autowegennetwerk noch op de 
expresswegen omwille van de wetgeving op het 
verkeer op deze wegen.

In dit geval nemen we de kost van de herstelling of 
van het slepen op ons na eenvoudige voorlegging 
van de originele factuur binnen de hierboven 
vermelde grenzen.

Verzenden van onderdelen
Wanneer de onderdelen die noodzakelijk zijn voor 
de herstelling van uw Voertuig niet ter plaatse 
beschikbaar zijn, organiseren we de opsporing en 
verzending van deze onderdelen via de snelste 
manier.

Het vervoer van deze onderdelen is onderworpen 
aan de reglementering die van toepassing is 
op de vracht van de goederen. We kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, 
verlies of diefstal van deze onderdelen tijdens hun 
vervoer.

Indien nodig schieten we de aankoopkosten van 
de onderdelen voor; in dat geval verbindt u er zich 
toe ons terug te betalen op basis van de winkelprijs 
alle belastingen inbegrepen bij ontvangst van onze 
factuur. Elk besteld onderdeel is verschuldigd.

De eventuele douanekosten zijn eveneens voor uw 
rekening en u verbindt er zich toe ons ten laatste 
30 dagen na ontvangst van onze factuur terug te 
betalen indien we deze voorschieten.

Het feit dat de constructeur een gevraagd onderdeel 
niet meer produceert, het feit dat een gevraagd 
onderdeel niet beschikbaar is in België zijn een 
geval van overmacht die de uitvoering van de 
verzendingsprestaties van onderdelen kan vertragen 
of onmogelijk maken.

Verderzetten van de reis of terugkeer naar  
de Woonplaats
Tijdens het traject wordt uw Voertuig geïmmobi-
liseerd voor herstellingen die meer dan 5 dagen in 
beslag zullen nemen als gevolg van een defect of 
van een ongeval of wordt het als gestolen aange-
geven bij de betrokken overheid. We organiseren 
en betalen het vervoer van u en van de andere 
begunstigden, volgens uw keuze:

•  ofwel naar uw Woonplaats,

•    ofwel naar uw bestemming per trein 1e klasse
of met een Huurwagen voor 48 uur binnen
de plaatselijke beschikbaarheden en onder
voorbehoud van de voorwaarden die opgelegd
worden door de verhuurmaatschappijen, met
name met betrekking tot de leeftijd van de
chauffeur en het bezit van een rijbewijs.

De brandstof- en tolkosten zijn voor uw rekening.

De organisatie van de terbeschikkingstelling van 
een Huurwagen is onderworpen aan de plaatselijke 
beschikbaarheden en aan de voorwaarden die 
opgelegd worden door de verhuurmaatschappijen, 
met name met betrekking tot de leeftijd van de 
chauffeur en het bezit van een rijbewijs.
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Dit omvat de betaling van bijkomende verzekeringen 
wanneer ze door de verhuurmaatschappij worden 
voorgesteld en door u zijn afgesloten: "Verzekeringen 
chauffeur en vervoerde personen" (aangegeven 
met de term P.A.I.), "Gedeeltelijke afkoop van het 
Eigen risico als gevolg van materiële schade die 
aan het gehuurde Voertuig wordt toegebracht" 
(aangegeven met de term C.D.W.) en "Gedeeltelijke 
afkoop van het Eigen risico in geval van diefstal 
van het gehuurde Voertuig" (aangegeven met de 
termen T.W. of T.P. of T.P.C.).

Een deel van deze Eigen risico’s is echter niet 
afkoopbaar in geval van ongeval of diefstal van 
de Huurwagen en blijft voor uw rekening.

Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere 
technische kenmerken van uw Voer tuig 
(vierwielaandrijving, turbo, enz.), uitrustingen 
(klimaatregeling, stereo, open dak, enz.) of met 
specifieke inrichtingen voor de toekenning van de 
Huurwagen.

Er wordt ten slotte gepreciseerd dat u als enige de 
hoedanigheid hebt van “huurder” tegenover de 
verhuurmaatschappij en dat u aan deze laatste op 
haar verzoek een waarborg moet overhandigen 
wanneer u het Voertuig in ontvangst neemt.

Indien het Voertuig gestolen wordt, vragen we u 
een ontvangstbewijs van klachtneerlegging, indien 
dit bewijsstuk niet binnen een termijn van 30 dagen 
wordt overhandigd, behouden we ons het recht 
voor om u de volledige kost van de prestaties te 
factureren.

Recuperatie van het Voertuig
Uw Voertuig werd gerepareerd nadat het meer dan 
5 dagen geïmmobiliseerd was als gevolg van een 
defect of van een ongeval of werd teruggevonden 
na een diefstal: we bezorgen en betalen u een 
treinticket 1e klasse of een vliegtuigticket in 
economy om uw wagen op te halen

Vervangchauffeur
U bent ziek of gewond tijdens één van de 
verplaatsingen in één van de landen die door 
deze Algemene Bepalingen gedekt is en u kan 
uw Voertuig niet meer besturen: indien geen van 
de passagiers u kan vervangen, stellen we u een 
chauffeur ter beschikking om het Voertuig terug 
naar uw Woonplaats te brengen via de meest 
rechtstreekse weg.

We nemen het salaris van de chauffeur en zijn 
onkosten tijdens de reis voor onze rekening. De 
kosten van brandstof, tol, hotel en restauratie van 
de eventuele passagiers blijven voor rekening van 
deze laatsten.

26  WAT SLUITEN WE UIT
UITSLUITING BIJSTAND AAN PERSONEN

We kunnen ons in geen geval in de plaats 
stellen van de plaatselijke hulpdiensten.

Bovenop de algemene uitsluitingen die van 
toepassing zijn op het contract en in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” zijn uitgesloten en wordt er 
niet tussengekomen in:

•  d e  g e v o l g e n  v a n  t o e s t a n d e n
met besmett ingsr i s i co’s in een
epidemiecontext, van blootstelling aan
besmettende biologische stoffen die al
dan niet opzettelijk verspreid worden,
aan chemische stoffen van het type
oorlogsgas, aan verdovende stoffen,
aan neurotoxische stoffen of stoffen met 
blijvende neurotoxische effecten,

•  de gevolgen van blootstelling aan
besmettende biologische stoffen die al
dan niet opzettelijk verspreid worden,
aan chemische stoffen van het type
oorlogsgas, aan verdovende stoffen,
aan neurotoxische stoffen of stoffen met 
blijvende neurotoxische effecten,

•  gevolgen van quarantaine en/of van
verplaatsingsbeperkingsmaatregelen
die door een bevoegde overheid beslist
worden en die aan de Verzekerde of aan
zijn Begeleider voor of tijdens hun/zijn
reizen opgelegd zouden kunnen worden.
 Deze uitsluiting geldt niet indien het gaat
om een individuele quarantaine opgelegd
of aanbevolen door een bevoegde autoriteit 
die bevestigd wordt bij medisch attest,

•  de gevolgen van opzettelijke handelingen
van uwentwege of de gevolgen
van handelingen te kwader trouw,
zelfmoordpogingen of zelfmoorden,

•  reeds vooraf bestaande en gediagnos-
ticeerde en / of behandelde gezond-
heidstoestanden en / of Ziektes en / of
wonden die het voorwerp hebben
uitgemaakt van een doorlopende hospi-
talisering, van een daghospitalisering of
van een ambulante hospitalisering in de
6 maanden voor elke aanvraag ongeacht
of het gaat om het optreden of het
verergeren van de genoemde toestand,

•  kosten die gemaakt worden zonder ons
akkoord en die niet uitdrukkelijk voorzien
zijn in deze Algemene Bepalingen van
het contract,
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27•  kosten die niet bewezen worden met
originele documenten,

•  Schadegevallen die optreden in de
landen die van de contractwaarborg zijn
uitgesloten of buiten de geldigheidsdata 
van het contract, en met name buiten de 
data van de naar het Buitenland voorziene 
reis vallen,

•  de gevolgen van incidenten die
plaatsvinden tijdens proeven, races of
gemotoriseerde wedstrijden (of hun
proeven), die door de van kracht zijnde
wetgeving onderworpen zijn aan de
voorafgaandelijke toestemming van de
overheid wanneer u er als deelnemer
aan deelneemt of tijdens proeven op
het circuit die onderworpen zijn aan de
voorafgaandelijke homologatie van de
overheid en dit zelfs indien u uw eigen
Voertuig gebruikt,

•  reizen die ondernomen worden om een
diagnose te stellen en / of een medische
behandeling of een interventie van
esthetische chirurgie te ondergaan,
hun gevolgen en de kosten die eruit
voortvloeien,

•  de organisatie en de betaling van het
vervoer beoogd in de alinea "REPATRIËRING"
voor goedaardige aandoeningen die ter
plaatse behandeld kunnen worden en die 
u niet verhinderen uw reis verder te zetten,

•  de vragen tot bijstand die betrekking
hebben op de kunstmatige voortplanting
of op de vrijwillige zwangerschapson-
derbreking, hun gevolgen en de kosten
die eruit voortvloeien,

•  de vragen die betrekking hebben op de
voortplanting of het draagmoederschap, 
hun gevolgen en de kosten die eruit
voortvloeien,

•  medische toestellen en protheses (tand-,
gehoorprotheses, medische protheses),

•  kuren, hun gevolgen en de kosten die
eruit voortvloeien,

•  medische kosten die in uw land van
Woonplaats betaald werden,

•  voorziene hospitalisaties, hun gevolgen
en de kosten die eruit voortvloeien,

•  optiekkosten (bril en contactlenzen
bijvoorbeeld),

• vaccins en vaccinatiekosten,

•  doktersbezoeken voor controle, hun
gevolgen en de kosten die ermee te
maken hebben,

•  de interventies met esthetisch karakter
evenals hun eventuele gevolgen en de
kosten die eruit voortvloeien,

•  verblijven in een rusthuis, de gevolgen
ervan en de kosten die eruit voortvloeien,

•  de revalidatie, kinesitherapie, chiropraxis,
hun gevolgen en de kosten die eruit
voortvloeien,

•  de medische of paramedische kosten en
de aankoop van producten waarvan het
therapeutisch karakter niet erkend is door 
de Belgische wetgeving en de kosten die 
er verband mee houden,

•  check-ups met betrekking tot een
preventieve screening, de regelmatige
behandelingen of analyses, hun gevolgen
en de kosten die eruit voortvloeien,

•  de organisatie van de opsporing en redding
van personen in zee of in de bergen,

•  de organisatie van de opsporing en
redding van personen in de woestijn en
de kosten die ermee verband houden,

• reisannulatiekosten,

• restaurantkosten,

• douanekosten.

  UITSLUITING BIJSTAND AAN 
VOERTUIGEN

De interventies zullen uitgevoerd worden 
onder voorbehoud van plaatselijke 
beschikbaarheden met name op het vlak 
van logies of Autoverhuur.

De prestaties die niet gevraagd werden 
op het ogenblik zelf van de nood of in 
akkoord met ons, zullen achteraf geen 
recht geven op een terugbetaling of 
op een compensatievergoeding, met 
uitzondering van het slepen op autowegen 
of gelijkgestelde wegen.

In alle gevallen moet u ons als bewijsstuk 
de originele facturen overhandigen.

In geen geval zullen de kosten die u had 
of had moeten voorzien om te maken 
(brandstofkosten, tol, restaurant, taxi, 
hotel in geval van verblijf voorzien op 
de immobilisatieplaats, kosten van de 
onderdelen, enz.) door ons terugbetaald 
worden.
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28 Bovenop de uitsluitingen in alinea 8 
“UITSLUITINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN 
AAN ALLE WAARBORGEN” van het hoofdstuk 
“ALGEMEEN” zijn uitgesloten:

•  de gevolgen van de immobilisering van
uw Voertuig om onderhoudsoperaties uit 
te voeren,

•  herhaaldelijke defecten die veroorzaakt
worden door het niet herstellen van uw
Voertuig (voorbeeld: defecte batterij) na 
onze eerste interventie,

•  de reparaties van uw Voertuig en de ermee
gepaard gaande kosten,

•  kosten zonder originele documenten,

•  de diefstal van bagage, materiaal en
diverse voorwerpen die in het voertuig
zijn gebleven evenals de toebehoren van
dit laatste (met name autoradio),

• brandstof- en tolkosten,

• verliezen of vergeten van sleutels,

• brandstoftekort,

• lekke banden,

• platte batterijen,

• terugroepcampagnes van de constructeur,

•  defecten te wijten aan de afwezigheid of 
aan de slechte kwaliteit van de brandstof 
(met name bevroren diesel), van
smeermiddelen of van andere vloeistoffen 
die noodzakelijk zijn voor de werking van 
uw Voertuig,

•  verrichtingen voor onderhoud, controle,
revisie, plaatsing van toebehoren,
vervanging van slijtagestukken en
de immobiliseringen die volgen op
interventies die voorzien zijn in het
onderhoudsprogramma van uw Voertuig,

•  de niet afkoopbare kosten van Eigen risico
bij de huur van een Voertuig,

• douanekosten,

• restaurantkosten,

•  de ladingen van de gedekte Voertuigen
en spannen,

•  de kosten voor de bewaking en de parking 
van het Voertuig,

• toevallig afgaan van het alarm.
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Aanhangsel van 01/01/2020 aan de Algemene Bepalingen Écran Total® ZON
Contract Nr.: HIB12 BE00169 GSOL

Dit Aanhangsel is van toepassing op de GM die 
intekenen op het contract Écran Total® ZON HIB12 
BE00169 GSOL en van wie het verblijf per GM 
meer dan € 7.500 kost (zoals aangegeven op de 
aankoopfactuur van de reis).

Dit Aanhangsel wijkt af van de Algemene 
Bepalingen van het contract Écran Total® ZON 
HIB12 BE00169 GSOL hiervoor.

Bij afwijking van de Algemene Bepalingen van 
het contract Écran Total® ZON HIB12 BE00169 GSOL 
en mits het betalen van een forfaitaire premie die 
beantwoordt aan het onderstaande rooster, wordt 
de grens van de waarborgen ANNULATIE, KOSTEN 
VOOR DE ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF en 
COMPENSATIEREIS op het werkelijke bedrag 
van uw verblijf gebracht en dit binnen de 
maximumgrens van € 17.500 per GM en € 40.000 
per voorval.

Hoofdstukken 1 en 2 hierna annuleren en vervangen 
w die aangegeven zijn in de Algemene Bepalingen 
van het contract Écran Total® ZON HIB12 BE00169 
GSOL.

1.  Prijs van uw Écran Total® ZON-
verzekering voor verblijven van
meer dan € 7.500 per persoon

BEDRAG VAN HET 
FORFAIT PER PERSOON

PRIJS  (1) PER PERSOON 
CLUB MED ÉCRAN 

TOTAL® ZON

€ 7.501 tot € 10.000 € 384

€ 10.001 tot € 12.500 € 474

€ 12.501 tot € 17.500 € 525

(1)  Tarieven alle belastingen inbegrepen van kracht op
01/12/2020.

2. Tabel van de waarborgbedragen

VERZEKERINGSWAARBORGEN Maximumbedragen per GM

REISANNULATIE
Volgens de verkoopvoorwaarden van Club Med 
met max. € 17.500 / GM en € 40.000 / voorval

•  Annulatie bij een ernstig voorval
op de bestemming

• Ziekte, Ongeval of overlijden
• Alle gemotiveerde oorzaken

In de vorm van Club Med-waardebonnen
In alle gevallen: EIGEN RISICO van 10%  
(min. € 30, max. € 80)

VLIEGTUIG GEMIST
Aankoop van een nieuw vliegtuigticket bij een 
vertrek binnen de 24 uur voor 50% van het 
totaalbedrag van uw oorspronkelijk forfait

TREIN GEMIST

Aankoop van een nieuw treinticket voor de 
HEENREIS bij een vertrek binnen de eerstkomende 
12 uur of met de eerst beschikbare trein voor 
max. € 100

VLIEGTUIG VERTRAAGD

• Vertraging van het vliegtuig > 4 u Storting van een forfaitaire vergoeding van € 250

BAGAGE, PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN SPORTMATERIAAL

• Diefstal, verlies of beschadiging van bagage
•  Beperking kostbare voorwerpen:

50% van het waarborgbedrag
Eigen risico enkel voor beschadigingen  
van bagage
•  Laattijdige levering van bagage > 24 uur
•  Onopzettelijke beschadiging of diefstal van

sportmateriaal

€ 3.000
€ 1.500

€ 45

Storting van een forfaitaire vergoeding van € 300
€ 3.000
Eigen risico van 10% van het schadebedrag  
met een minimum van 45 €

COMPENSATIEREIS

• In geval van medische repatriëring Max. de € 17.500 in de vorm van Club Med-
waardebonnen
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KOSTEN VOOR ONDERBREKING 
VAN HET VERBLIJF

•  In geval van vervroegde terugkeer Prorata temporis met een max. van € 17.500

VAKANTIE VALT IN HET WATER

•  In geval van Ongeval of Ziekte

•  In geval van slecht weer

Prorata temporis € 50 / dag met een max. van € 300
Eigen risico van 1 dag
Terugbetaling van € 150

KOSTEN VOOR OPSPORING EN REDDING  
IN ZEE EN IN DE BERGEN

€ 15.000

INDIVIDUEEL REISONGEVAL

• Kapitaal overlijden en/of blijvende invaliditeit
•  Kostenvergoeding voor de begrafenis en / of 

blijvende invaliditeit voor de minderjarige 
Verzekerden

€ 75.000
€ 7.500

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVELEVEN IN HET BUITENLAND

Maximale waarborg
•  Lichamelijke, opeenvolgende materiële  

en immateriële schade samen
 -  waarvan opeenvolgende materiële  

en immateriële schade
Eigen risico per Schadegeval

€ 4.500.000 / voorval
€ 4.500.000 / voorval

€ 75.000 / voorval

€ 75

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SPORT

Globale maximale waarborg
•  Lichamelijke, opeenvolgende materiële  

en immateriële schade samen
 -  waarvan opeenvolgende materiële  

en immateriële schade
Eigen risico per Schadegeval

€ 150.000
€ 150.000

€ 45.000

€ 150

BIJKOMENDE TERUGBETALING VAN MEDISCHE 
KOSTEN IN HET BUITENLAND

€ 150.000

Eigen risico € 50 / GM en / voorval

BIJSTANDSPRESTATIES Maximumbedragen per GM

BIJSTAND AAN PERSONEN

•  Vervroegde terugkeer bij Schadegeval  
aan beroepsruimten

•  Huishoudhulp
•  Kinderoppas
•  Huisdierenoppas
•  Ziekenhuiscomfort
•  Zoeken van huispersoneel

Vervoerbewijs (Terugkeer)

Max. 10 uur
Max. 10 uur
Vervoer + logies € 100
Huur van TV € 70
Erelonen ten laste van GM

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN

•  Reparatie of slepen
•  Verzenden van onderdelen
•  Verderzetten van de reis/terugkeer naar  

de Woonplaats
•  Recuperatie van het Voertuig
•  Vervangchauffeur

max. € 200

DE ANDERE HOOFDSTUKKEN VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT ÉCRAN TOTAL® ZON 
HIB12 BE00169 GSOL BLIJVEN ONGEWIJZIGD. 
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Schadeaangifte Écran Total® ZON
Contractnr.: HIB12 BE00169 GSOL

Gelieve de daartoe voorziene velden in te vullen:

GEGEVENS VAN DE VERZEKERDE EN AANDUIDING VAN DE REIS

Familienaam  Voornaam 

Nr.   Straat 

Postcode   Gemeente 

Tel.  E-mail  @ 

Reis van  tot  

Datum van het schadegeval 

AANGIFTE TE VERZENDEN

•    per e-mail aan: club.med.be@marsh.com
•    met de post aan: MARSH – Contract Club Med België Nr. HIB12 BE00169 GSOL
 Avenue Herrmann-Debroux 2 / Herrmann-Debrouxlaan 2 – B-1160 Brussel – België 
 Tel: + 32 (0) 2 674 96 11 – Fax: + 32 (0) 2 674 99 34

AANGIFTETERMIJNEN

 In geval van annulatie: verzend uw aangifte binnen de 5 dagen

 In geval van schade aan bagage: verzend uw aangifte binnen de 2 dagen

 Voor alle andere schadegevallen: verzend uw aangifte binnen de 5 dagen

REDEN VAN DE AANGIFTE

 Verzekeringswaarborgen  Omstandigheden

o Reisannulatie o Ziekte  o Ongeval  o Overlijden  o Andere

o Vliegtuig gemist

o Trein gemist

o Vliegtuig te laat

o  Bagage, persoonlijke bezittingen  
en sportmateriaal

o Verlies  o Schade  o Diefstal   
o Laattijdige levering

o Compensatiereis

o  Kosten voor onderbreking  
van het verblijf

o Vakantie valt in het water o Sport  o Vrijetijd

o  Kosten voor opsporing en redding  
in zee en in de bergen

o Individueel reisongeval

o Burgerlijke aansprakelijkheid o Privéleven in het Buitenland o Sport

o Medische kosten in het buitenland

BELANGRIJK: Vink het vakje of de vakjes aan die met de aard van uw aangifte overeenkomen.
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We lichten er u over in dat de persoonsgegevens die Marsh verzamelt, noodzakelijk zijn om het goede beheer van 
uw schadegeval te verzekeren. Door Marsch uw persoonsgegevens te geven en met name gegevens met medisch 
karakter en/of strafrechtelijke veroordelingen, geeft u uitdrukkelijk de toelating om deze te gebruiken om het dossier 
te beheren. Indien deze gegevens een derde natuurlijk persoon betreffen, moet u de genoemde persoon inlichten over 
zijn rechten en gemachtigd zijn om deze voor rekening van deze laatste te verspreiden. Voor het goede beheer van het 
schadegeval kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan de Verzekeraar en kunnen ze eveneens meegedeeld 
worden aan deskundigen, aan onze advocaten, aan de Verzekeringnemer van de polis en aan onze dienstverleners en 
onderaannemers die buiten de Europese Unie gevestigd kunnen zijn. Om de veiligheid en de passende bescherming van 
uw persoonsgegevens te garanderen, zal Marsh er zich van verzekeren dat deze overdrachten systematisch omkaderd 
worden door de passende waarborgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 46 van de Europese Verordening. 
Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig voor het beheer van het schadegeval en daarna, te rekenen vanaf de 
afsluiting van het dossier, voor de duur die toegelaten of opgelegd wordt door een wettelijke of reglementaire bepaling.

U beschikt over een toegangs-, verbeterings-, verwijderingsrecht, het recht om de verwerking te beperken en het recht 
op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kan zich eveneens op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw 
gegevens om redenen die met uw bijzondere situatie te maken hebben. Er wordt gepreciseerd dat de uitoefening van 
bepaalde van deze rechten er geval per geval voor Marsh kan toe leiden dat uw schadegeval onmogelijk beheerd kan 
worden. U kan uw rechten uitoefenen en de Data Protection Officer contacteren door u rechtstreeks te wenden tot uw 
schadebeheerder of door een brief te zenden ter attentie van Privacy France - Tour Ariane – La défense 9–5, place des 
Pyramides – 92800 Puteaux – Frankrijk of door een e-mail te zenden aan het volgende adres Privacy.France@marsh.com

o  Door Marsch mijn persoonsgegevens te geven en met name gegevens met medisch karakter, geef 
ik uitdrukkelijk de toelating om deze te gebruiken om het schadedossier te beheren*

Om er meer over te weten te komen, kan u toegang verkrijgen tot ons persoonsgegevensbeschermingsbeleid 
via: https://www.marsh.com/fr/fr/privacy-policy.html

*  Marsh informeert er u over dat de schadeaangifte niet in aanmerking genomen zal worden indien het vakje niet is 
aangevinkt.

Opmerkingen:  

Gedaan te  Op  

Handtekening van de Verzekerde
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Lijst van de stukken die bij de aangifte gevoegd 
moeten worden

IN GEVAL VAN REISANNULATIE

•     In geval van Ziekte of Ongeval: een doktersattest dat de aard, de oorzaak, de ernst 
en de voorziene gevolgen van de Ziekte of van het Ongeval beschrijft + een kopie van de 
werkonderbreking en de kopies van de voorschriften of eventueel de uitgevoerde analyses 
en onderzoeken.

•     In geval van economisch ontslag: een kopie van de ontslagbrief en een kopie van de 
arbeidsovereenkomst.

•     In geval van zwangerschapscomplicaties: een kopie van het prenataal onderzoeksblad 
en een kopie van de werkonderbreking. 

•    In geval van overlijden: een attest en een bewijs van de verwantschap.

• In andere gevallen: elk bewijsmiddel.

BIJ VERTRAGING VAN HET VLIEGTUIG

•     Een ingevulde en/of afgestempelde vertragingsverklaring van een bevoegde persoon van 
de vliegtuigmaatschappij waarmee u reist of van een bevoegde persoon van de luchthaven.

•     De behoorlijk ingevulde vertragingsverklaring, de aankoopfactuur van het gedekte ticket 
en het strookje van de boardingkaart die ons zodra u terugkeert en ten laatste binnen de  
2 daaropvolgende weken bezorgd moet worden.

IN GEVAL VAN DIEFSTAL, VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE VERNIETIGING, VERLIES  
VAN DE BAGAGE EN VAN SPORTMATERIAAL

•     Het ontvangstbewijs van een klachtneerlegging of een diefstalaangifte bij een overheid 
(politie, vervoermaatschappij, purser, enz.) wanneer het gaat om diefstal of verlies,

•     De Property Irregularity Reports van de vervoerder (over zee, in de lucht, per spoor, over 
de weg) wanneer uw bagage of voorwerpen verloren zijn gegaan tijdens de periode waarin 
ze zich onder het juridische toezicht van de vervoerder bevonden.

INDIVIDUEEL REISONGEVAL

•     Een doktersattest.

•    Eventuele verklaringen van getuigen die de werkelijkheid of de omvang van het Ongeval 
vaststellen.

MEDISCHE KOSTEN IN HET BUITENLAND

•     Originele afschriften van sociale organisaties en / of onderlinge verzekeringsmaatschappijen 
die de verkregen terugbetalingen aantonen. 

•    Fotokopies van verzorgingsrekeningen die de betaalde uitgaven aantonen.
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NR. HIB12 FR00169 GSOL | ALGEMENE BEPALINGEN ÉCRAN TOTAL® ZON

DE VAKANTIEVERZEKERING MET MAXIMALE BESCHERMING

 Forfaitbedrag per persoon
 Prijs (1) per persoon  

CLUB MED Écran Total® ZON

< € 401 € 27

€ 401 tot € 750 € 38

€ 751 tot € 1.000 € 54

€ 1.001 tot € 1.500 € 75

€ 1.501 tot € 2.000 € 116

€ 2.001 tot € 2.500 € 147

€ 2.501 tot € 3.500 € 215

€ 3.501 tot € 4.500 € 252

€ 4.501 tot € 7.500 € 357

- 20%
OP DE PRIJS VAN DE VERZEKERING INDIEN U MET 3(2) INTEKENT

(1) Tarieven alle belastingen inbegrepen van kracht op 01/12/2020.
(2) Korting toegestaan op basis van de betrokken forfaits op eenzelfde boekingsdossier voor 

een vertrek vanuit dezelfde gemeente op dezelfde data en naar dezelfde bestemming.
.

10%
BIJKOMENDE KORTING

INDIEN U HOUDER BENT VAN EEN GREAT MEMBER GOLD OF PLATINUM CARD

GREAT MEMBERS

Informatie 35



EUROP ASSISTANCE SA
De verzekeringspremies die betaald worden door de inschrijvers worden geïnd in naam en voor 
rekening van EUROP ASSISTANCE, Naamloze Vennootschap naar Frans recht met een kapitaal 
van € 46.926.941, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés (Handels- en 
Vennootschappenregister) van Nanterre met nummer 451 366 405, Onderneming die valt onder 
de Franse Verzekeringswet (Code des Assurances) met maatschappelijke zetel te 1, promenade 
de la Bonnette – 92230 Gennevilliers – Frankrijk
Handelend via haar Ierse dochteronderneming waarvan de handelsnaam EUROP ASSISTANCE 
SA IRISH BRANCH is en waarvan de hoofdvestiging gelegen is in 4th floor, 4-8 Eden Quay Dublin 
1, D01 N5W8– Ierland, en ingeschreven in Ierland met attest nr. 907089

MARSH SAS
Verzekeringsbemiddelaarsvennootschap
Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 5.807.566
Met maatschappelijke zetel te Tour Ariane – 5, Place des Pyramides – 92800 Puteaux – Frankrijk
Ingeschreven onder nr. 572 174 415 RCS Nanterre
Verzekeringen professionele BA en financiële waarborg in overeenstemming met artikels L. 512-6 
en volgende van het [Franse] verzekeringswetboek (code des assurances) – intracommunautair 
btw-nr. FR 05 572 174 415 – N° ORIAS 07.001.037 – www.orias.fr – code APE 6622Z
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