REISVERZEKERING

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
KBC Verzekeringen NV – België - onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014.

KBC Verzekeringen

VAB-Vakantiepakket: reisbijstand – annulatie – bagage - pechbijstand

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele informatie en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt een oplossing als er iets misloopt tijdens uw vakantie of u uw reis moet annuleren.

Wat is verzekerd?
Reisbijstand
 Deze verzekering dekt hoofdzakelijk gezondheidsperikelen
op reisziekte, ongeval, enz. en de ongemakken die
daarmee gepaard gaan, zoals hospitalisatie, repatriëring,
gedwongen verlengd verblijf, overkomst van familieleden,
dringende hulp, enz.;
 De medische kosten in het buitenland worden vergoed tot
1 000 000 euro per persoon;
Annulatieverzekering
De volgende gebeurtenissen komen in aanmerking als geldige
reden om uw reis te annuleren of vroegtijdig terug te keren:
 gezondheidsredenen: ziekte, ongeval, overlijden;
 studies en werk: herexamen, ontslag;
 woning (belangrijke stoffelijke schade);
 juridische redenen;
Bagageverzekering
We verzekeren alle voorwerpen die u op reis meeneemt voor
persoonlijk gebruik bij de volgende gebeurtenissen:
 diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig,
uit uw verblijf of op uw persoon;
 beschadiging of vernieling door een plotse en
onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding;
 niet of beschadigd afleveren van bagage door de
vervoersmaatschappij;
Pechbijstand voor voertuig
We bieden pechbijstand voor een voertuig in heel geografisch
Europa (met uitzondering van Turkije en België);

Wat is niet verzekerd?
Reisbijstand
 Verwikkelingen van de zwangerschap na de 24ste week,
de bevalling of vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
 Ziekten die bij aanvang van reis bestaan, tenzij er zich
tijdens de reis een abnormale of onverwachte verergering
voordoet;
 Beoefenen van sporten zoals motorsporten,
snelheidssporten, alpinisme, gevechtsporten,
luchtsporten;
Annulatieverzekering
 Lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van ongeval of
ziekte waarvoor men in behandeling was bij een arts voor
het contract werd afgesloten;
 Vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
Bagageverzekering
 Beschadiging van bagage door weersomstandigheden,
eigen gebrek, slijtage;
 Kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels,
muziekinstrumenten;
 Gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van
sportmateriaal (behalve ski’s);
Pechbijstand voor voertuig
 Gewone onderhoudskosten of de kosten voor onderdelen,
of uurlonen aangerekend in de garage;
 Kosten voor brandstof of smeermiddelen;
Volledige lijst met uitsluitingen vind je in onze algemene
voorwaarden.

Volledige lijst met waarborgen vind je in onze algemene
voorwaarden.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
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Opteert u voor de tijdelijke verzekering deze is beperkt tot de duur van de reis, en geldt maximaal 120 dagen.
Jaarcontract is een polis met een duurtijd van 1 jaar.
Als de reis geboekt werd voor de begindatum van de verzekering, dan mag het vertrek van de reis ten vroegste 30 dagen na
de begindatum van deze verzekering plaatsvinden. Voor het geheel van de kosten geldt er een vergoedingslimiet van:
o € 2.500 per verzekerde per reis
o € 10.000 per reis voor alle familieleden samen
Bij de bagageverzekering is de schadevergoeding max. € 1.250 voor een single premie en € 2.500 voor een gezinspremie.
Deze schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van € 50 per schadegeval.
Onder reis verstaan wij een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens één geboekte overnachting.
Pechbijstand en vervangwagen zijn optioneel in het jaarcontract.
Pechbijstand is optioneel in het tijdelijk contract, vervangwagen is uitgesloten.

Waar ben ik gedekt?
 Wereldwijde dekking voor personen, annulatie en bagage.
 Bijstand voertuig in geografisch Europa (exclusief Turkije en België).
 Voor optionele waarborgen kunnen de landen verschillen hiervoor vindt u de details terug in de algemene voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?





Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico
bezorgen.
Als er zich tijdens de looptijd van het contract wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent,
moet u dat melden.
U moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet.
Bij een schadegeval moet u dat melden binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden en alle redelijke
maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en u ontvangt daarvoor een uitnodiging tot betaling.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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