
 

 

 

Reisverzekering  
        

 

Document met informatie over het verzekeringsproduct 
Product Verzekeraar : Inter Partner Assistance, verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 

0487. 

Productreferentie : Écran Total® Zon – contract Nr. 7021002 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van de belangrijkste voordelen en uitsluitingen van het product. Er wordt geen rekening 

gehouden met uw specifieke behoeften en verzoeken. U vindt alle informatie over dit product in de precontractuele en contractuele 

documentatie. 

Wat voor soort verzekering is het? 

Het verzekeringsproduct Écran Total® Zon is samengesteld uit reisverzekeringswaarborgen en bijstand die ten doel hebben de verzekerde te 

dekken in geval van moeilijkheden die zich voordoen tijdens een privéverblijf. 

 Wat is verzekerd?    Wat is niet verzekerd? 
  

VERZEKERINGSGARANTIE  

 Annulering van de reis: max. € 7.500/verzekerd en € 

30.000/evenement 

 Vliegtuig gemist, trein gemist 

 Vertraging luchtvaartmaatschappij > 4 uur: 250 € 

 Bagage, persoonlijke bezittingen en sportuitrusting :          

3 000€ / verzekerd 

 Vertraagde bagageafgifte > 24 uur : 300 € 

 Compensatie reis: In geval van medische repatriëring, max. 

€ 7.500/verzekerde in de vorm van tegoedbonnen te 

gebruiken bij Club Med 

 Kosten van onderbreking van het verblijf: prorata 

temporis, max 7 500€/verzekerd 

 Verspilde vakanties: prorata temporis, 50€/dag, max. 300€.  In 

geval van slechte weersomstandigheden, 150€ 

terugbetaling  

 Kosten voor opsporing en redding in de bergen : 15 000 € 

 Individuele reisongevallenverzekering 

 Persoonlijke aansprakelijkheid 

 Sportaansprakelijkheid  

 Aanvullende vergoeding van medische kosten in het 

buitenland: 150.000 euro/verzekerd 

 

 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING 

 Vervroegde terugkeer in geval van schade aan 

bedrijfspand of privéterrein, Huishoudelijke hulp, 

Kinderopvang, Pet sitting, Comfort in het ziekenhuis, 

Zoeken naar thuiswerkend personeel 

 

VOERTUIGONDERSTEUNING 

 Pechverhelping of slepen, Verzending van 

reserveonderdelen, Voortgezette reis/terugkeer naar 

huis, Terughalen van het voertuig, Vervangende 

bestuurder  

  
 De organisatie door de verzekerde of zijn gevolg van het 

geheel of een gedeelte van de in het contract voorziene 

dekking zonder voorafgaand akkoord van de verzekeraar. 

 Reizen die worden ondernomen in weerwil van officiële 

reisadviezen die op het moment van aankoop of vertrek zijn 

afgegeven door de overheidsinstanties in het land waar u 

verblijft. 

 Verblijven van meer dan 90 dagen. 

  

 Zijn er uitzonderingen op de dekking? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
BELANGRIJKSTE GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN : 

! De gevolgen van het misbruik van alcohol, het gebruik of de 

opname van geneesmiddelen, drugs of verdovende 

middelen die niet door een arts zijn voorgeschreven. 

! De gevolgen van het niet naleven van de erkende 

veiligheidsregels met betrekking tot de beoefening van om 

het even welke vrijetijdsportactiviteit. 

! Pandemieën die zijn uitgeroepen door de 

Wereldgezondheidsorganisatie, tenzij contractueel anders 

is overeengekomen. 

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN - ANNULERING : 

! Ongeluk of Ziekte die voor het eerst wordt 

gediagnosticeerd, behandeld, hervallen of opgenomen in 

een ziekenhuis tussen de datum waarop de Reis is geboekt 

en de datum waarop de Polis is afgesloten; 

! Vergeten te vaccineren ;  

! Annulering wegens ziekte zonder doktersbriefje; 

! Annulering wegens reisbeperkingen als rechtstreeks gevolg 

van een pandemieverklaring ; 

BELANGRIJKE BEPERKINGEN : 

! Eigen risico van 10% met een minimum van 30€ en een 

maximum van 80€ voor de annuleringsgarantie, in geval van 

ziekte, ongeval of overlijden. 

! Eigen risico van 50€ / verzeker en evenement voor de 

aanvullende vergoeding van medische kosten in het 

buitenland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De garanties die worden voorafgegaan door a  zijn systematisch in de 

overeenkomst opgenomen. 



 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 
 ✓ De in dit contract beschreven verzekerings- en bijstandsuitkeringen worden wereldwijd verleend, met uitzondering van :  

• Landen waarvoor op het moment van aankoop of vertrek beperkingen gelden die zijn afgekondigd door de overheidsinstanties van het land 

waar u verblijft (het equivalent van het ministerie van Buitenlandse Zaken) of door de Wereldgezondheidsorganisatie. Aanbevelingen zijn 

contra-indicaties om te reizen of om een reis te maken naar een land, regio of geografisch gebied dat formeel wordt ontraden of verboden. 

• Garanties voor bijstand aan huis die alleen in het land van verblijf ten uitvoer worden gelegd; 

• Individuele ongevallenverzekering" en "wettelijke aansprakelijkheid" die geen ongevallen dekt die hebben plaatsgevonden in de Krim en 

Sevastopol, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en Venezuela; 

• De technische bijstand beschreven in het hoofdstuk "BIJSTAND VOOR VOERTUIGEN IN GEVAL VAN STORING, ONGEVAL, DIEFSTAL", wordt 
verleend buiten 40 km van de woonplaats, in België, alsmede in de volgende landen: Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, 

Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Marokko, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, 

Zweden, Zwitserland, Tunesië, Turkije. 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 
 Op straffe van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst of niet-betaling van de garantie :  

Wanneer het contract wordt afgesloten: 
Beantwoord precies de vragen die de verzekeraar stelt, met name in het formulier van de risicoverklaring, zodat hij de risico's die hij op zich neemt, kan 

beoordelen. 

Alle door de verzekeraar gevraagde bewijsstukken overleggen. 
Betaal de premie die in de polis is vermeld. 

 

Tijdens de looptijd van het contract : 
Vermeld alle nieuwe omstandigheden die de gedekte risico's kunnen verergeren of nieuwe risico's kunnen doen ontstaan. 

 

In geval van een vordering : 
Meld elk schadegeval waarbij een van de garanties in het geding kan zijn binnen de gestelde voorwaarden en termijnen en voeg alle documenten 

bij die nuttig zijn voor de beoordeling van het schadegeval.  

U in kennis te stellen van de dekking die u eventueel voor dezelfde risico's, geheel of gedeeltelijk, bij andere verzekeraars hebt afgesloten, alsmede 

van de terugbetaling die u eventueel ontvangt in verband met een schadegeval. 
Stuur het volledige aanvraagdossier terug, samen met een kopie van het contract en/of de nodige bewijsstukken die specifiek zijn voor elke 

garantie. 

 Wanneer en hoe moet ik betalen? 
 De premie moet worden betaald op de dag van uw inschrijving, met het aanvaarde betaalmiddel.   

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De geldigheidsduur van alle dekkingen stemt overeen met de reisdata vermeld op de factuur van de reisorganisator, met een maximale 

duur van 3 opeenvolgende maanden, met uitzondering van de dekking "ANNULERING REIS" die ingaat op de dag van uw inschrijving 

op dit contract (gelijktijdig met uw inschrijving voor de reis), en vervalt op de dag van uw vertrek op de reis. 

De inschrijving dient te geschieden op de dag van aankoop van het verblijf of uiterlijk de dag vóór de eerste dag van toepassing van de 

boetes voorzien in de annuleringsregeling van Club Med. 

 Hoe kan ik het contract opzeggen? 
 Het contract loopt automatisch af aan het einde van de looptijd.  

Als het contract op afstand is gesloten (internet of telefoon), geval heeft de verzekeringnemer een herroepingsrecht. De 

verzekeringnemer beschikt over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst op te zeggen, zonder betaling van een 

boete en zonder opgave van redenen. De kennisgeving moet worden gedaan bij aangetekende brief. 

 

 


