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UITKERINGSTABEL

Uitkering Uitkeringslimiet
Alle bedragen zijn maximumbedragen per begunstigde per aanvraag, tenzij anders vermeld.
Vertraagde bagage
Vertraagde bagage, na 4 uur, maximum in totaal voor alle begunstigden 
die samen reizen

tot € 1000

Vertraging bij vertrek
Vertraging bij vertrek, na 4 uur, maximum in totaal voor alle 
begunstigden die samen reizen

tot € 500

Instapweigering
Instapweigering, maximum na 4 uur tot € 1500
Verlengde garantie
Verlengde garantie, maximum per periode van 365 dagen tot € 5000
 - verlenging van de oorspronkelijke garantie van de fabrikant 1 jaar
Golfuitrusting
Golfuitrusting, maximum per periode van 365 dagen tot € 5000
Golfuitrusting, maximum per incident tot € 1500
 - Limiet per voorwerp tot € 500
 - Minimumgrens per voorwerp tot € 50
Sleutels en documenten
Sleutels en documenten, per incident en per periode van 365 dagen tot € 500
Slot & sleutel
Slot & sleutel, per incident en per periode van 365 dagen tot € 500 + huurauto 

en andere redelijke 
transportkosten, maximaal 

3 dagen
Bagagedekking voor reizen in het buitenland
Bagage, maximum in totaal voor alle begunstigden die samen reizen tot € 5000
Bagage tot € 2000
 - Limiet per voorwerp tot € 500
 - Limiet voor kostbaarheden tot € 500
 - Limiet voor persoonlijke contanten tot € 500
 - Limiet voor reisdocumenten tot € 500
Medische kosten en dringende bijstand
Medische kosten en repatriëringskosten tot € 1.000.000
Dringende tandheelkundige zorg tot € 1000
Kinderen geboren na complicaties tijdens de zwangerschap tot € 1.000.000 
Verblijf van naaste verwante bij ziekenhuisopname tot € 150 per dag, 

maximaal 10 dagen + 
vlucht in economy class

Verlengd verblijf van de begunstigde/reisgenoot tot € 150 per dag, 
maximaal 10 dagen + 

vlucht in economy class



2

Begrafeniskosten en repatriëring van stoffelijke resten tot € 4500
Gemiste aansluiting
Gemiste aansluiting tot € 1000
Gemist vertrek
Gemist vertrek, maximum in totaal voor alle begunstigden die 
samen reizen

tot € 1000

Beroving van persoonlijke spullen
Beroving van persoonlijke spullen, maximum per incident en per jaar tot € 1000
Sleutels en documenten tot € 1000
Handtas/portemonnee tot € 1000
Inhoud van handtas tot € 250
Draagbare elektronica tot € 250
Aankoopbescherming
Aankoopbescherming, maximum per incident en per periode van 
365 dagen

tot € 5000

 - Minimaal aankoopbedrag per voorwerp € 25
Sportuitrusting
Sportuitrusting, maximum per periode van 365 dagen tot € 5000
Sportuitrusting, maximum per incident tot € 1500
 - Limiet per voorwerp tot € 500
 - Eén voorwerp minimumgrens tot € 50
Terugbetaling van tickets voor evenementen
Terugbetaling van tickets voor evenementen, maximum per evenement tot € 1000
Reisongeval
Reisongeval tot € 500.000
 - Overlijden (jonger dan 18 of ouder dan 71 jaar) tot € 10.000
 - Alle uitkeringen (ouder van 71 jaar) tot € 10.000
Reisannulering
Reisannulering, maximum in totaal voor alle begunstigden die 
samen reizen

tot € 7500

Wintersport
Eigen ski uitrusting tot € 1000
Gehuurde ski uitrusting tot € 500
 - Limiet per voorwerp tot € 500
Skiverhuur tot € 1000
Skiverhuur, per dag tot € 100
Skipak tot € 1000
Skipak, per dag tot € 100
Piste dicht (inclusief lawine) tot € 1000
Piste dicht (inclusief lawine), per dag tot € 100
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UW REISVOORDELEN

INLEIDING
Dit document is geen verzekeringscontract, maar geeft een overzicht van de voordelen die u toegekend 
worden op grond van uw World Elite Card via Bank Nagelmackers nv. De toekenning van deze voordelen 
is mogelijk gemaakt door een verzekeringspolis van en afgegeven aan Mastercard Europe nv door Inter 
Partner Assistance.
Mastercard Europe nv is de enige verzekeringnemer onder de verzekeringspolis en heeft alleen directe 
rechten tegen de verzekeraar onder de polis. Deze overeenkomst geeft u geen directe rechten uit hoofde 
van de verzekeringspolis, maar biedt u de mogelijkheid om bij Bank Nagelmackers nv als kaarthouder 
voordelen te ontvangen. Strikte naleving van de algemene voorwaarden van deze overeenkomst is vereist 
om in aanmerking te komen voor de voordelen.

VOORWAARDEN
De in dit document samengevatte voordelen zijn afhankelijk van de voorwaarde dat u bij Bank Nagelmackers 
nv een geldige kaarthouder bent op het moment dat er zich een incident voordoet dat aanleiding geeft 
tot een claim. Bank Nagelmackers nv zal u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in 
deze algemene voorwaarden of van het feit dat de polis ter ondersteuning van de voordelen die onder 
deze overeenkomst beschikbaar zijn, geannuleerd wordt of zonder verlenging onder gelijke voorwaarden 
afloopt.
Dit is uw voordelengids en de overeenkomst met ons. Het bevat details over de voordelen, voorwaarden 
en uitsluitingen met betrekking tot kaarthouders bij Bank Nagelmackers nv en is de basis waarop alle 
claims die u indient afgehandeld zullen worden. 

VERZEKERAAR
Inter Partner Assistance nv zal, rechtstreeks en via zijn filialen (en eventuele door IPA aangestelde AXA-
groepsmaatschappijen), de voordelen en diensten die onder deze polis beschikbaar zijn, leveren en 
beheren. Inter Partner Assistance NV is een verzekeringsmaatschappij die door de NBB gereglementeerd 
en erkend wordt onder het nummer 0487, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 166, 1050 Brussel, 
en het bedrijfsnummer 0415.591.055.

POLISHOUDER
Mastercard Europe nv, Tervurenlaan 198, 1410 Waterloo, België.

SUBROGATIE
Uw verzekeringspolis is een secundaire polis. Indien u een andere verzekering hebt, dan moet u de 
eerste verzekeringspolis, schadeloosstelling, garantie of enige andere bron voor een claim tot aan de 
polislimiet inroepen. Zodra deze bereikt is, gaan we van start met onze verzekering. We dekken geen 
kosten wanneer er een andere verzekeringspolis, schadevergoeding, garantie of zorgverzekeraar of een 
andere bron bestaat die hetzelfde verlies, dezelfde schade, uitgaven of aansprakelijkheid dekt (niet van 
toepassing op REISONGEVAL).

OPZEGGING VAN UW UITKERINGEN
Deze voordelen zijn inbegrepen bij uw gedekte kaart, de uitkeringen kunnen niet afzonderlijk opgezegd 
worden. Als u de gedekte kaart opzegt, eindigt de dekking en zullen alle voordelen stoppen. Raadpleeg 
uw kredietkaartovereenkomst voor meer informatie over het annuleren van de gedekte kaart.

LEEFTIJDSBEPERKINGEN
De maximale leeftijdsgrens voor alle uitkeringen is tot en met 80 jaar. Als u de leeftijd van 81 jaar bereikt 
tijdens de periode van de dekking, blijft de dekking bestaan tot het einde van die dekkingsperiode, 



4

maar niet daarna. 
De maximale leeftijdsgrens voor kinderen die onder deze uitkeringen vallen, is tot en met 25 jaar bij 
aanvang van een reis.

EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART
Alvorens naar een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland 
te reizen, wordt aanbevolen dat u een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) aanvraagt. Deze kaart geeft 
recht op bepaalde kosteloze of goedkopere ziektekostenverzekeringen in de EU, de EER of Zwitserland.

DRINGENDE BIJSTAND
Neem telefonisch contact op: +32 240 034 61.
Als u een ernstige ziekte of ongeval krijgt die kan leiden tot uw opname in het ziekenhuis voordat er 
plannen voor uw repatriëring gemaakt worden moet u contact met ons opnemen. We zijn 24 uur per dag, 
7 dagen per week geopend voor advies en kunnen u helpen bij het regelen van repatriëring en medische 
kosten rechtstreeks met de behandelende instantie. Behandelingen in een particuliere instelling zijn 
niet gedekt, tenzij vooraf goedgekeurd door ons. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met 
ons voordat een behandeling plaatsvindt (voor een onmiddellijke noodbehandeling), bel ons dan zo snel 
mogelijk. Voor een eventuele ambulante behandeling (waarbij u niet in het ziekenhuis opgenomen wordt) 
of een kleine ziekte of verwonding (met uitzondering van breuken) moet u de behandeling betalen en 
deze terugvorderen via ons als u thuis bent. 

MEDISCHE BIJSTAND IN HET BUITENLAND
We regelen het vervoer naar huis als dit medisch noodzakelijk geacht wordt, of als u nieuws gekregen 
hebt over een ernstige ziekte, verwonding of overlijden van een naaste verwante thuis.

BETALING VOOR MEDISCHE BEHANDELING IN HET BUITENLAND
Als u in een ziekenhuis/kliniek opgenomen wordt terwijl u buiten uw land van verblijf bent, zorgen we 
ervoor dat de medische kosten die onder de polis vallen, rechtstreeks aan het ziekenhuis/de kliniek 
betaald worden. We regelen het vervoer naar huis ook als dit medisch noodzakelijk geacht wordt, of 
als u nieuws gekregen hebt over een ernstige ziekte, verwonding of overlijden van een naaste verwante 
thuis. Neem zo snel mogelijk contact op met ons op het nummer 32 240 034 61. Voor een eenvoudige 
ambulante behandeling moet u het ziekenhuis/de kliniek zelf betalen en de medische kosten via ons 
terugvorderen bij uw terugkeer naar het land van verblijf. Let op dat u niets ondertekent waarin u bevestigt 
dat u zal betalen voor buitensporige behandeling of kosten. Als u twijfelt over een verzoek, neem dan 
contact op met AXA Assistance voor advies.

BELANGRIJKE GEZONDHEIDSVOORWAARDEN
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om volledig gedekt te zijn door deze polis. Als u niet aan 
deze voorwaarden voldoet, kunnen we de behandeling van uw claim weigeren of het bedrag van een 
eventuele schadevergoeding verlagen. 
Deze voordelen gelden niet voor u als u:

• reist tegen het advies van een arts (of zou reizen tegen het advies van een arts als u om advies 
gevraagd had);

• reist met de bedoeling om een medische behandeling of consultatie in het buitenland te 
verkrijgen.

Daarnaast bent u niet gedekt voor uitkeringen onder Medische kosten, of voor annuleringen om medische 
redenen, als u:

• ongediagnosticeerde symptomen hebt die in de toekomst aandacht of onderzoek vereisen 
(dat wil zeggen symptomen waarvoor u in afwachting bent van onderzoeken/raadplegingen, of 
in afwachting bent van de resultaten van onderzoeken waarbij de onderliggende oorzaak niet 
vastgesteld is);

• geen vaste inwoner bent van en geregistreerd bent bij een huisarts in het land van verblijf.
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BELANGRIJK
Geen enkele claim die direct of indirect voortvloeit uit een reeds bestaande medische aandoening die 
van invloed is op u zal gedekt worden.

INDIRECT GERELATEERDE AANDOENINGEN
1.  Op het moment van het afsluiten van deze polis is er geen dekking voor enige claim die direct of 

indirect voortvloeit uit:
• iedere medische aandoening die u hebt of gehad hebt, waarvoor u voorgeschreven medicatie 

gebruikt of gebruikt hebt;
• iedere medische aandoening die u hebt of gehad hebt, waarvoor u wacht op een behandeling 

of een behandeling gekregen hebt (inclusief een operatie, tests of onderzoeken) tijdens de 
afgelopen 5 jaar;

• iedere medische aandoening waarvoor u een terminale prognose gekregen hebt; 
• iedere medische aandoening waarvan u op de hoogte bent, maar waarvoor u geen diagnose 

gekregen hebt;
• iedere medische aandoening waarvoor u op een wachtlijst staat;
• iedere medische aandoening waarvan u weet dat u een operatie of behandeling nodig hebt;
• iedere medische aandoening waarvoor u op de resultaten van tests of onderzoeken wacht;
• iedere medische aandoening waaraan u lijdt, waarvan u op de hoogte bent, en waarvan 

redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze een claim onder deze polis tot gevolg heeft;
• iedere medische aandoening waaraan een derde lijdt, waarvan u op de hoogte bent, en 

waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze een claim onder deze polis tot gevolg heeft. 
Ter informatie, voorbeelden zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot;
 - Een derde die een terminale prognose gekregen heeft;
 - Een derde die een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis ondergaat of afwacht voor een 
niet-gediagnosticeerde aandoening;

 - of verschillende symptomen;
 - Een derde partij die een ziekenhuisbehandeling ondergaat;
 - Een derde partij die een bestaande medische aandoening of ziekte heeft, waarbij nieuwe of 
gewijzigde symptomen opduiken.

Ter informatie, voorbeelden van aandoeningen die indirect gekoppeld kunnen worden aan eender 
welke medische aandoening die u hebt of gehad hebt, zijn:
• iemand met ademhalingsmoeilijkheden, die dan lijdt aan een borstinfectie van welke aard 

dan ook;
• iemand met een hoge bloeddruk of diabetes die dan een hartaanval, beroerte of 

miniberoerte krijgt;
• iemand die kanker heeft of gehad heeft en aan een secundaire vorm van kanker lijdt;
• iemand met osteoporose die dan aan een botletsel of botfractuur lijdt.

2.  U zal op geen enkel moment gedekt zijn voor enige claim die direct of indirect voortvloeit uit:
• iedere medische aandoening die u hebt en waarvoor een arts u geadviseerd heeft niet te reizen 

of dit gedaan zou hebben indien u zijn advies ingewonnen had;
• alle chirurgische ingrepen, behandelingen of onderzoeken waarvoor u van plan bent om 

buiten uw thuisgebied te reizen om deze te ontvangen (met inbegrip van eventuele kosten die 
gemaakt zijn als gevolg van de ontdekking van andere medische aandoeningen tijdens en/of 
complicaties die voortvloeien uit deze procedures);

• eender welke medische aandoening waarvoor u niet de aanbevolen behandeling volgt of 
voorgeschreven medicatie gebruikt zoals aanbevolen door een arts;

• u reist in strijd met de gezondheidsvoorschriften van de vervoerder, hun afhandelaars of een 
andere openbare vervoersmaatschappij.

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.  Claims die voortvloeien uit bestaande medische aandoeningen zijn niet gedekt.
2.  Claims die ontstaan wanneer u tegen het advies van een arts reist (of tegen het advies van een 
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arts zou reizen als u het advies had ingewonnen) zijn niet gedekt.
3.  Claims die ontstaan wanneer u op reis bent met het oog op een medische behandeling of 

consultatie in het buitenland, zijn niet gedekt.
4.  Claims die ontstaan wanneer u ongediagnosticeerde symptomen hebt die in de toekomst aandacht 

of onderzoek vereisen (dat wil zeggen symptomen waarvoor u in afwachting van onderzoek of 
consultaties bent, of in afwachting van de resultaten van onderzoek, waarbij de onderliggende 
oorzaak niet vastgesteld is), worden niet gedekt.

5.  Bij een medische urgentie moet u of de behandelende instantie zo snel mogelijk contact met 
ons opnemen op het nummer +32 240 034 61. U zou ook contact moeten opnemen met ons om 
eventuele verliezen, diefstal of schade te melden.

6.  Deze polis is onderworpen aan de wetgeving van België.
7.  We betalen slechts tot de limiet van één voorwerp voor bagage of kostbaarheden (inclusief ski 

uitrusting/golfuitrusting).
8.  Reizen moeten beginnen en eindigen in het land van verblijf en de reisbiljetten voor zowel de 

heen- als de terugreis moeten gekocht worden voordat de reis begint. Reizen die uitsluitend in 
het land van verblijf doorgaan zijn alleen gedekt als u ten minste twee overnachtingen tegen een 
vergoeding vooraf geboekt hebt. Let op: als uw reis langer dan de maximale duur is, zullen we deze 
niet dekken.

9.  De reis mag maximaal 31 opeenvolgende dagen met een maximum van 180 reisdagen in een 
periode van 12 maanden duren. Let op: als uw reis langer dan de maximale duur is, zijn de 
uitkeringen niet van toepassing op dat deel van de reis. Alle reizen moeten aanvangen en eindigen 
in het land van verblijf. Reizen waarbij u gebruik maakt van biljetten of open biljetten voor een 
enkele reis zijn niet gedekt tenzij de reisbiljetten voor de heen- en de terugreis gekocht zijn vóór 
aanvang van de reis. Reizen die uitsluitend in het land van verblijf doorgaan, zijn alleen gedekt 
als u meer dan 100 kilometer aflegt van thuis en minstens twee nachten van tevoren tegen een 
huurbedrag boekt bij een geregistreerde logiesverlener. Om in aanmerking te komen voor de 
uitkeringen onder deze Voordeelregeling moet het volledige bedrag van uw reis op uw gedekte 
kaart in rekening gebracht worden en eventuele stortingen voor reis- en verblijfskosten moeten 
eveneens op uw gedekte kaart in rekening gebracht worden.

10. Om in aanmerking te komen voor dekking op grond van deze Voordeelregeling zal alleen dekking 
verleend worden voor de volgende uitkeringen als 100% van de totale kosten in rekening gebracht 
is op de gedekte kaart: AANKOOPBESCHERMING, VERLENGDE GARANTIE en SPORTUITRUSTING.

11. Dekking voor uitkeringen in MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND, WINTERSPORT en 
BEROVING VAN PERSOONLIJKE SPULLEN is uitgesloten in het land van verblijf.

BELANGRIJKE BEPERKINGEN BIJ ANNULERING VAN EEN REIS
Deze polis dekt geen schadeclaims onder REISANNULERING die voortvloeien uit een bestaande 
medische aandoening die bekend is bij u voorafgaand aan de aankoop van de polis of voorafgaand 
aan het boeken van een reis (afhankelijk van wat het recentst is), die betrekking heeft op een naaste 
verwante, een persoon met wie u op reis gaat, of een persoon met wie u een verblijf geregeld hebt, als:

1.  een terminale diagnose gesteld werd door een arts; of
2.  de betrokkene op een wachtlijst stond voor of kennis had van de noodzaak van een operatie, 

ziekenhuisbehandeling of onderzoek in een ziekenhuis of kliniek;
3.  gedurende de 90 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de aankoop van de polis door u of 

voorafgaand aan de boeking van een reis (afhankelijk van welke van deze twee het meest recent 
is), eender welke naaste verwante een operatie, ziekenhuisbehandeling of consultatie in het 
ziekenhuis nodig had.
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DEFINITIES
Elk woord of elke uitdrukking die betrekking heeft op een definitie heeft dezelfde betekenis voor elke 
voordeelregeling en wordt vet gedrukt. Er kunnen ook specifieke definities zijn voor bepaalde onderdelen 
van de polis, deze worden allemaal aan het begin van het polisgedeelte vermeld. 

ARTS

Een wettelijk erkend lid van de medische beroepsgroep, erkend door de wet 
van het land waar de behandeling uitgevoerd wordt en die bij het geven van 
een dergelijke behandeling werkzaam is in het kader van zijn/haar vergunning 
en opleiding, en die geen familie is van u, een reisgenoot van u, of eenieder 
bij wie u logeert.

BAGAGE
Kleding, persoonlijke bezittingen, bagage en andere voorwerpen die 
aan u toebehoren (met uitzondering van kostbaarheden, ski uitrusting, 
golfuitrusting, geld en documenten van welke aard dan ook) en die door u 
tijdens een reis gedragen, gebruikt of vervoerd worden.

COMPLICATIES 
TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP

De volgende onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap, zoals 
vastgesteld door een arts: toxische bloedarmoede; zwangerschapshypertensie; 
pre-eclampsie; ectopische zwangerschap; hydatidiforme mola (molaire 
zwangerschap); hyperemesis gravidarum; antepartum bloeding; placenta 
praevia; postpartum bloeding; achterblijvende placenta; miskraam; 
doodgeboorten; medisch noodzakelijke dringende keizersneden/medisch 
noodzakelijke zwangerschapsafbreking; en om het even welke vroeggeboorten 
of dreigende vroege weeën meer dan 8 weken (of 16 weken in het geval van een 
meervoudige zwangerschap) voorafgaand aan de verwachte bevallingsdatum.

DEKKINGS-
PERIODE

De dekking begint voor alle reizen vanaf 03/09/2019 of de datum waarop uw 
gedekte kaart in werking getreden is, afhankelijk van wat het recentst is. De 
dekking eindigt wanneer de kaartrekening beëindigd wordt of wanneer deze 
voordelen geannuleerd worden of vervallen. De duur van de reis mag maximaal 
31 opeenvolgende dagen met een maximum van 180 reisdagen in een periode 
van 12 maanden duren. Let op: als uw reis langer dan de maximale duur is, zijn 
de uitkeringen niet van toepassing op dat deel van de reis. 
Onder ANNULERING begint de dekking vanaf het moment dat u de reis boekt 
en stopt bij het begin van uw reis. Voor alle andere onderdelen loopt de dekking 
vanaf wanneer u uw huis of uw onderneming (afhankelijk van wat het recentst 
is) verlaat om de reis aan te vangen tot het tijdstip waarop u naar uw huis of 
onderneming (wat zich het vroegst voordoet) terugkeert na afloop van de reis. 
Aankopen die gedaan werden na 03/09/2019 of na de datum waarop uw 
gedekte kaart geldig werd, afhankelijk van wat het recentst is, zijn gedekt 
onder AANKOOPBESCHERMING, VERLENGDE GARANTIE en TERUGBETALING 
VAN TICKETS VOOR EVENEMENTEN.
VERLENGING VAN DE GEDEKTE PERIODE
De gedekte periode wordt automatisch verlengd voor de periode van het 
uitstel in het geval dat uw terugkeer naar uw land van verblijf onvermijdelijk 
vertraagd is door een omstandigheid buiten uw controle waarvan u niet op de 
hoogte was voor aanvang van de reis.

DIEFSTAL
Elke diefstal gepleegd door geweld, dreiging met geweld, beroving, dwang of 
inbraak door een derde partij (een persoon die geen familielid, naaste verwant 
of reisgenoot is).

GEDEKTE KAART
Een World Elite, uitgereikt door Bank Nagelmackers nv, die geldig en geactiveerd 
is op het moment dat er zich een incident voordoet dat aanleiding geeft tot een 
claim.
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HANDENARBEID

Alle werkzaamheden boven de grond; werkzaamheden met snijgereedschap, 
elektrische gereedschappen en machines; werkzaamheden waarbij het install-
eren, monteren, onderhouden of repareren van elektrische, mechanische of hy-
draulische installaties in de praktijk een rol speelt; werkzaamheden als loodgiet-
er, elektrotechnicus, licht- of geluidstechnicus, timmerman, schilder/decorateur 
of aannemer, of alle soorten handwerk, met uitzondering van werkzaamheden 
in de horeca, bedienend personeel, personeel voor chalets, dienstmeisjes, au 
pairs en kinderverzorgers, en occasionele lichte manuele werkzaamheden op de 
begane grond, waaronder werkzaamheden in de detailhandel en fruitplukken.

HEENREIS
Reizen van uw thuisadres of zakelijk adres in het land van verblijf naar 
uw reisbestemming met inbegrip van internationale vluchten, zeereizen of 
treinreizen die geboekt zijn voordat u vertrekt vanuit uw land van verblijf, dat 
rechtstreeks verband houdt met de heenreis.

KAARTHOUDER De houder van een gedekte kaart.

KOSTBAARHEDEN

Sieraden, edele metalen of edelstenen of voorwerpen gemaakt van edele 
metalen of edelstenen, horloges, bont, lederwaren, foto-, audio-, video-, 
computer-, televisiespelletjes (met inbegrip van maar niet beperkt tot cd's, 
dvd's, geheugentoestellen en hoofdtelefoons), telescopen, verrekijkers, 
laptops, tablets en notebooks, en e-readers.

LAND VAN 
VERBLIJF

Het land waar u legaal verblijft en waar de gedekte kaart uitgegeven is. U moet 
in dat land een woonadres hebben.

LICHAMELIJK 
LETSEL

Een aantoonbaar lichamelijk letsel veroorzaakt door een plotselinge, 
gewelddadige, externe, onverwachte en specifieke gebeurtenis. Letsel als 
gevolg van uw onvermijdelijke blootstelling aan de elementen zal beschouwd 
worden als een lichamelijk letsel.

MEDISCHE 
AANDOENING(EN)

Elke medische of psychologische ziekte, aandoening, stoornis, kwaal of 
verwonding die een invloed gehad heeft op u of een naaste verwante, 
reisgenoot of persoon bij wie u van plan bent te verblijven terwijl u op reis bent 
of uw naaste zakenpartner.

MEDISCH 
NOODZAKELIJK

Redelijke en essentiële medische diensten en benodigdheden, aangevraagd 
door een arts op basis van een voorzichtig klinisch oordeel, die nodig zijn 
voor de diagnose of behandeling van een ziekte, verwonding, medische 
aandoening, kwaal of de symptomen ervan, en die voldoen aan de algemeen 
aanvaarde normen van de medische praktijk.

MEDISCHE 
URGENTIE

Een lichamelijk letsel of plotselinge en onvoorziene ziekte waaraan u lijdt 
terwijl u op reis bent buiten het land van verblijf en waarbij een erkende arts 
u vertelt dat u onmiddellijke medische behandeling of medische verzorging 
nodig hebt.

NAASTE VERWANTE

Moeder, vader, zus, broer, echtgeno(o)t(e), verloofde of wettelijk samen-
wonende partner (elk paar dat een wettelijk geregistreerd partnerschap 
is aangegaan en permanent op hetzelfde adres woont), dochter, zoon, 
inclusief geadopteerde dochter of zoon, grootouder, kleinkind, schoonouder, 
schoonzoon, schoondochter, schoonzus, schoonbroer, stiefouder, stiefkind, 
stiefzus, stiefbroer, pleegkind, wettelijke voogd.

NAASTE 
ZAKENPARTNER

Elke persoon wiens afwezigheid van het bedrijf voor één of meer volledige 
dagen tegelijk met uw afwezigheid de correcte voortzetting van dat bedrijf 
verhindert.

ONBEHEERD Wanneer uw eigendom of voertuig niet volledig zichtbaar is en u niet in staat 
bent om ongewenste toegang tot uw eigendom of voertuig te voorkomen.

ONGUNSTIGE 
WEERSOMSTAN-
DIGHEDEN

Regen, wind, mist, donder of bliksemstorm, overstroming, sneeuw, ijzel, hagel, 
orkaan, cycloon, tornado of tropische storm die niet veroorzaakt wordt door of 
niet het gevolg is van een geologische of catastrofale gebeurtenis zoals, maar 
niet beperkt tot, een aardbeving, vulkaan of tsunami.
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OPENBAAR 
VERVOER

Elk vervoer over de weg, per spoor, over zee of door de lucht met een erkende 
vervoerder die een regelmatige dienst en/of charterdienst voor passagiers 
onderhoudt waarop u geboekt bent om te reizen.

PAAR OF SET Voorwerpen die deel uitmaken van een set of die normaal gezien samen 
gebruikt worden.

PERSOONLIJKE 
CONTANTEN

Bankbiljetten en munten die in omloop zijn, reischeques en andere cheques, 
postwissels of betalingsopdrachten, vooraf betaalde kaarten, coupons of 
vouchers, reisbiljetten en hotelvouchers die alle voor privédoeleinden bestemd 
zijn.

REIS (REIZEN)

Elke vakantie, of plezier- of zakenreis gemaakt door u wereldwijd, binnen 
de territoriale grenzen, die begint en eindigt in uw land van verblijf, tijdens 
de dekkingsperiode. Reizen waarbij u gebruik maakt van biljetten of open 
biljetten voor een enkele reis zijn niet gedekt tenzij de reisbiljetten voor de 
heen- en de terugreis gekocht zijn vóór aanvang van de reis.
Een reis die uitsluitend in het land van verblijf plaatsvindt, valt alleen onder 
de dekking als u ten minste 100 kilometer van thuis reist of vooraf vervoer of 
accommodatie geboekt hebt.
Om in aanmerking te komen voor dekking onder deze Voordeelregeling moet 
het volledige bedrag van uw reis op uw gedekte kaart in rekening gebracht 
worden en eventuele stortingen voor reis- en/of verblijfskosten moeten 
eveneens op uw gedekte kaart in rekening gebracht worden.
OPMERKING: alle reizen naar landen waarvoor een overheidsinstantie in uw 
land van verblijf of de Wereldgezondheidsorganisatie een negatief advies 
gegeven heeft zijn niet gedekt. Bovendien zijn reizen naar bestemmingen die 
onder punt 15 van de ALGEMENE UITSLUITINGEN vallen niet gedekt.

SPORT EN 
ACTIVITEITEN

De activiteiten die bij Sport en activiteiten opgesomd worden.

STAKING OF 
INDUSTRIËLE  
ACTIE

Elke vorm van industriële actie die uitgevoerd wordt met de bedoeling de 
productie van goederen of de verrichting van diensten te stoppen, te beperken 
of te hinderen.

TERUGREIS De verplaatsing naar uw thuisadres in het land van verblijf vanaf uw 
reisbestemming.

THUIS Uw normale verblijfplaats in uw land van verblijf.

U/UW/
BEGUNSTIGDE(N)

De Kaarthouder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende 
partner (elk echtpaar dat een wettelijk geregistreerd partnerschap is aangegaan 
en permanent op hetzelfde adres woont), hun ongehuwde kinderen jonger dan 
25 jaar, die juridisch en financieel afhankelijk zijn (volgens het reglement van 
het land van verblijf) van de Kaarthouder, allen woonachtig in het land van 
verblijf en deelnemers aan een reis.
Begunstigden zijn gedekt voor uitkeringen wanneer ze onafhankelijk van 
elkaar reizen, met uitzondering van: ANNULERING, VERTRAAGDE BAGAGE, 
VERTRAGING BIJ VERTREK, GEMIST VERTREK, GEMISTE AANSLUITING, 
en BAGAGEDEKKING VOOR REIZEN IN HET BUITENLAND, waarbij alle 
begunstigden samen de reis moeten maken met en naar dezelfde bestemming 
als de kaarthouder.
Om in aanmerking te komen voor dekking onder deze Voordeelregeling moet 
het volledige bedrag van uw reis op uw gedekte kaart in rekening gebracht 
worden en eventuele stortingen voor reis- en/of verblijfskosten moeten 
eveneens op uw gedekte kaart in rekening gebracht worden.
Er zal alleen dekking verleend worden voor de volgende uitkeringen als 100% van 
de totale kosten in rekening gebracht is op de gedekte kaart: 
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UITKERINGSTABEL De tabel met de uitkeringsbedragen op pagina 1.

VERLIES VAN 
GEZICHTSVER-
MOGEN

Totaal en onomkeerbaar verlies van gezichtsvermogen aan één of beide ogen; 
dit wordt geacht het geval te zijn indien het gezichtsvermogen na correctie 
3/60 of minder op de Snellen-schaal bedraagt. (Dit betekent dat u op 3 voet 
(ca. 1 m) of minder kunt zien wat u op 60 voet (ca. 18 m) zou moeten zien.)

VERLIES VAN 
LEDEMATEN

Verlies door fysieke scheiding of totale en onomkeerbare blijvende 
onbruikbaarheid of functieverlies van een arm aan of boven het polsgewricht, 
of een been aan of boven het enkelgewricht.

VOORAF 
BESTAANDE 
MEDISCHE 
AANDOENING(EN)

Elke vroegere of huidige medische aandoening die aanleiding gegeven heeft 
tot symptomen of waarvoor enige vorm van behandeling of voorgeschreven 
medicatie, medische raadpleging, onderzoek of opvolging/controle vereist of 
ontvangen is gedurende de 2 jaar voorafgaand aan uw bezit van een gedekte 
kaart en/of voorafgaand aan de boeking van en/of aanvang van een reis: 
en
Elke cardiovasculaire aandoening of aandoening van de bloedsomloop (bijv. 
hartaandoening, hypertensie, bloedstolsels, verhoogde cholesterol, beroerte, 
aneurysma) die zich op gelijk welk moment voorafgaand aan de aanvang 
van de dekking onder deze Voordeelregeling en/of voorafgaand aan een reis 
voorgedaan heeft.

WIJ/ONS/ONZE De serviceprovider, voorzien door Inter Partner Assistance nv. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om volledig gedekt te zijn door deze polis. Als u niet aan 
deze voorwaarden voldoet, kunnen we naar keuze de behandeling van uw claim weigeren of het bedrag 
van een eventuele schadevergoeding verlagen.
1.  Om in aanmerking te komen voor dekking onder deze Voordeelregeling moet het volledige bedrag 

van uw reis op uw gedekte kaart in rekening gebracht worden en eventuele stortingen voor reis- 
en/of verblijfskosten moeten eveneens op uw gedekte kaart in rekening gebracht worden.

2.  De maximumleeftijd voor uitkeringen in MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND en 
uitkeringen in verband met een medische aandoening in REISANNULERING is tot en met 80 jaar.

3.  Dekking van uitkeringen voor MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND, WINTERSPORT, BEROV-
ING BIJ GELDAUTOMAAT, BEROVING VAN PERSOONLIJKE SPULLEN en HUWELIJKSDEKKING is uit-
gesloten in uw land van verblijf.

4.  U moet alle redelijke zorg en voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat er een claim 
ingediend wordt. U dient te handelen alsof u niet gedekt bent, stappen te ondernemen om uw 
verlies zoveel mogelijk te beperken en redelijke stappen te ondernemen om nog een incident te 
voorkomen en vermiste eigendommen te recupereren.

5.  U moet ons zo spoedig mogelijk informeren in geval van nood of indien u in het ziekenhuis 
opgenomen werd (eventuele ambulante behandeling, lichte ziekte of letsel (met uitzondering van 
breuken) en de kosten moeten door u betaald en teruggevorderd worden).

6.  We verzoeken u ons binnen 28 dagen op de hoogte te stellen dat u genoodzaakt bent een 
claim in te dienen en dat u de ingevulde claimformulieren zo spoedig mogelijk met de eventueel 

AANKOOPBESCHERMING, VERLENGDE GARANTIE – dekking van in aanmerking 
komende voorwerpen aangekocht met de gedekte kaart en TERUGBETALING VAN 
TICKETS VOOR EVENEMENTEN – dekking voor tickets aangekocht met de gedekte 
kaart.
OPMERKING: u bent alleen gedekt voor AANKOOPBESCHERMING, of VERLENGDE 
GARANTIE als het in aanmerking komende voorwerp gekocht wordt met de 
gedekte kaart, voor TERUGBETALING VAN TICKETS VOOR EVENEMENTEN, als 
de tickets gekocht worden met de gedekte kaart en voor alle andere voordelen 
100% van de reis gekocht wordt met de gedekte kaart.
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aanvullende documentatie naar ons terugstuurt.
7.  U moet alle incidenten melden aan de lokale politie van het land waar ze zich voordoen en 

een verslag van een misdrijf of verlies van eigendommen ontvangen, met inbegrip van een 
incidentnummer.

8.  U mag geen enkele eigendom achterlaten die we moeten behandelen en beschadigde voorwerpen 
bewaren omdat we ze mogelijk moeten zien.

9.  U moet op uw kosten alle benodigde documentatie aanleveren die we opvragen op pagina 37. 
Het is mogelijk dat we om meer documentatie vragen dan wat vermeld staat om uw claim te 
onderbouwen. Als u die niet verstrekt, kan uw claim geweigerd worden.

10. U of uw wettelijke vertegenwoordigers moeten ons op eigen kosten alle informatie, bewijsstukken, 
medische attesten, originele facturen, kwitanties, rapporten, hulp die nodig kan zijn, toesturen, 
inclusief details van andere verzekeringspolissen die de claim kunnen dekken. We kunnen 
weigeren u alle kosten te vergoeden waarvoor u geen ontvangstbewijzen of rekeningen kunt 
overleggen. Bewaar een kopie van alle documenten die ons toegezonden worden.

11. U mag geen enkele claim toegeven, ontkennen, regelen, afwijzen, onderhandelen of regelingen 
voor een claim treffen zonder onze toestemming.

12. U moet ons op de hoogte brengen en onmiddellijk alle details schriftelijk en volledig meedelen 
indien iemand u verantwoordelijk acht voor schade aan zijn eigendom of lichamelijk letsel aan 
hem/haar. U moet ons onmiddellijk een eventueel bevelschrift of dagvaarding, claimbrief of ander 
document met betrekking tot uw claim sturen.

13. In geval van een schadeclaim en indien we dit vragen, moet u ermee instemmen dat u door een 
arts van onze keuze onderzocht wordt, op onze kosten, zo vaak als redelijkerwijs nodig is vóór 
het betalen van een claim, in geval van uw overlijden kunnen we ook een postmortaal onderzoek 
vragen en betalen.

14. Als we vervoer aanbieden of uw claim regelen en u als gevolg daarvan ongebruikte reistickets hebt, 
moeten deze tickets bij ons ingeleverd worden. Bij ontstentenis hiervan zal het bedrag van die 
tickets in mindering gebracht worden op het bedrag dat aan u betaald wordt.

ALGEMENE UITSLUITINGEN
Deze uitsluitingen zijn van toepassing op de gehele polis. We betalen niet voor claims die direct of indirect 
voortvloeien uit:
1.  Vooraf bestaande medische aandoening(en).
2.  Onder alle rubrieken wordt elke claim die niet voortvloeit uit de omstandigheden opgesomd in WAT 

IS GEDEKT.
3.  Claims waarvoor u niet de benodigde documentatie aangeleverd hebt die we opvragen op 

pagina 37 op uw kosten. Het is mogelijk dat we om meer documentatie vragen dan wat vermeld 
staat om uw claim te onderbouwen.

4.  Uw betrokkenheid bij of beoefening van: handenarbeid, vliegen behalve als betalende passagier 
in een volledig gelicentieerd passagiersvliegtuig, het gebruik van gemotoriseerde twee- of 
driewielige voertuigen, tenzij hiervoor een geldig rijbewijs behaald werd dat het gebruik van 
dergelijke voertuigen toestaat in uw land van verblijf en op uw reisbestemming en een valhelm 
gedragen wordt (zie de rubriek Sport en activiteiten op pagina 14), professioneel amusement, 
professionele sportbeoefening, races (anders dan te voet), rally's en motorwedstrijden, circuitrijden, 
en eventuele snelheids- en duurtesten. 

5.  Sport en activiteiten worden slechts op een incidentele, niet-competitieve en niet-professionele 
basis gedekt. In geen geval zullen claims die voortvloeien uit activiteiten die niet in de lijst 
opgenomen zijn, gedekt zijn, ongeacht of deze in het kader van een georganiseerde excursie of 
evenement ondernomen worden.

6.  De volgende wintersportactiviteiten: skiën ondanks plaatselijke gezaghebbende waarschuwingen 
of adviezen, skiën buiten de piste of snowboarden waar een lawinewaarschuwing van meer dan 
2 geldt, stuntskiën, freestyle skiën, ijshockey, bobsleeën, rodelen, helikopterskiën, skiacrobatiek, 
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skivluchten, skischansspringen, skialpinisme, skischaatsen, sneeuwcarten of het gebruik van 
bobsleeën, rodels of skeleton.

7.  Elke claim die het gevolg is van een poging tot of het plegen van zelfmoord; het opzettelijk 
verwonden van jezelf; het gebruik van een geneesmiddel dat niet voorgeschreven is door een arts, 
het verslaafd zijn aan, misbruiken of onder de invloed zijn van drugs of alcohol.

8.  Jezelf blootstellen aan nodeloos gevaar (behalve in een poging om mensenlevens te redden). 
9.  Elke claim die voortvloeit uit uw betrokkenheid bij een gevecht, behalve uit zelfverdediging.
10. Een reis in strijd met de gezondheidsvoorschriften van de vervoerder, hun afhandelaars of een 

andere openbare vervoersmaatschappij.
11. Uw eigen onwettige handeling of strafrechtelijke vervolging tegen u of elk verlies of schade 

opzettelijk uitgevoerd of veroorzaakt door u.
12. Alle andere verliezen, schade of extra kosten die voortvloeien uit de gebeurtenis waarvoor u een 

claim indient. Voorbeelden van dergelijke verliezen, schade of extra kosten zijn de kosten die 
gemaakt worden bij het opstellen van een claim, winstderving, verlies of kosten die voortvloeien uit 
de onderbreking van uw activiteiten, ongemak, leed of derving van genot.

13. Operationele taken van een lid van de krijgsmacht, politie, brandweer, verplegend personeel of 
ambulancediensten of werknemers van een overheidsdienst, met uitzondering van claims die 
voortvloeien uit toegestaan verlof dat om operationele redenen ingetrokken wordt, zoals bepaald 
onder REISANNULERING.

14. Elke claim waarbij u het recht hebt op schadevergoeding op grond van een andere verzekering, 
met inbegrip van bedragen die van een andere bron teruggevorderd kunnen worden, behalve voor 
elk bedrag dat hoger is dan het bedrag dat onder een dergelijke andere verzekering gedekt zou 
zijn, of elk bedrag dat van een andere bron teruggevorderd kan worden als deze voordelen niet 
verstrekt waren.

15. Reizen naar een land of specifiek gebied of evenement waarvoor een overheidsinstantie in het 
land van verblijf of de Wereldgezondheidsorganisatie een negatief reisadvies gegeven heeft, of die 
officieel onder een embargo van de Verenigde Naties vallen.

16. Klimmen, springen of bewegen van het ene balkon naar het andere, ongeacht de hoogte van 
het balkon.

17. Alle kosten die u had moeten betalen als de gebeurtenis die tot de claim geleid heeft, zich niet 
had voorgedaan.

18. Alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden 
dat ze aanleiding geven tot een claim uit hoofde van deze polis.

19. Kosten van telefoongesprekken of faxen, internetkosten, tenzij deze gedocumenteerd zijn als 
kosten om contact met ons op te nemen. 

20. Een medische aandoening waarvoor u niet de aanbevolen behandeling volgt of voorgeschreven 
medicatie gebruikt zoals aanbevolen door een arts.

21. Oorlog, invasie, daden door buitenlandse vijanden, vijandelijkheden of oorlogszuchtige operaties 
(waarbij al dan niet de oorlog verklaard werd), burgeroorlog, rebellie, terrorisme, revolutie, oproer, 
burgerlijke onrust die de proporties aanneemt van een opstand, militaire of geüsurpeerde 
macht maar deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op schade onder MEDISCHE KOSTEN EN 
DRINGENDE BIJSTAND, tenzij dergelijke schade veroorzaakt wordt door een nucleaire, chemische of 
biologische aanval, of de onlusten vonden al plaats aan het begin van een reis.

22. Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit door nucleaire brandstof of radioactief afval, 
door de verbranding van nucleaire brandstof, de radioactieve, toxische, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van een nucleaire assemblage of nucleaire component van een 
dergelijke assemblage.

23. Verlies, vernietiging of schade die rechtstreeks het gevolg is van drukgolven veroorzaakt door 
vliegtuigen en andere luchtapparatuur die met sonische of supersonische snelheid reizen.

24. Elke claim in het land van verblijf voor MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND, 
WINTERSPORT, of VERTRAAGDE BAGAGE.
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25. We hebben het recht, indien we dat wensen, in uw naam, maar op onze kosten:
 -  de afhandeling van een claim over te nemen;
 -  in uw naam juridische stappen te ondernemen om compensatie te krijgen van iemand anders 
voor ons eigen voordeel of om betalingen die al gedaan zijn van iemand anders terug te krijgen;

 -  actie te ondernemen om verloren eigendom of voorwerpen waarvan aangenomen wordt dat ze 
verloren gegaan zijn terug te krijgen.

26. Als u of iemand die in enig opzicht voor u optreedt, probeert om geld, informatie of andere activa 
te verkrijgen door bedrog of andere onwettige middelen, met inbegrip van opzettelijke onjuiste 
voorstelling van zaken of het achterwege laten van feiten om de werkelijke situatie verkeerd voor te 
stellen, zal deze polis ongeldig worden. We kunnen de politie op de hoogte brengen en u moet ons 
alle bedragen terugbetalen die u in het kader van deze polis reeds ontvangen hebt.

27. Als we kosten betalen die niet gedekt zijn, moet u deze binnen een maand na ons verzoek 
terugbetalen.

28. We stellen alles in het werk om in alle omstandigheden het volledige gamma van diensten te 
bieden, zoals aangegeven in de polis. Afgelegen geografische locaties of onvoorziene ongunstige 
lokale omstandigheden kunnen de normale dienstverlening belemmeren.

29. U moet eerst een claim indienen bij uw particuliere ziektekostenverzekeraar, openbare 
zorgverzekeraar en/of andere reisverzekeraar voor eventuele kosten.

30. Als u verschillende kaarten bij Bank Nagelmackers nv hebt, betalen we alleen de hoogste 
enkelvoudige limiet van de kaarten, de voordeelwaarden zijn niet cumulatief.
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U bent gedekt voor de volgende activiteiten. 
Sport en activiteiten zijn uitgesloten als uw deelname aan deze activiteiten de enige reden of hoofdreden 
voor uw reis is (uitgezonderd golf- en wintersportreizen). 
 

Alle sport en activiteiten gemarkeerd met een * zijn uitgesloten onder REISONGEVAL.

 

† Scubaduiken – u bent alleen gedekt voor scubaduiken voor de graad van uw kwalificatie. U moet in 
het bezit zijn van de relevante kwalificatie voor uw duikactiviteiten en moet duiken onder leiding van 
een erkende divemaster, duikinstructeur of gids en binnen de richtlijnen van de betreffende duik- of 
opleidingsinstantie of -organisatie.

Opmerking: u bent niet gedekt bij deelname aan een opleiding of kwalificatiecursus.

•  Abseilen*
•  Boogschieten*
•  Badminton 
•  Baseball 
•  Basketbal 
•  Bowling 
•  Kameelrijden 
•  Kanovaren  

(tot graad/klasse 3)*
•  Kleiduifschieten*
•  Cricket 
•  Langlaufen*
• Olifantrijden*
• Trailrunning*
• Schermen*
•  Vissen 
•  Voetbal 
• Gletsjerskiën*
• Gocarten*
•  Golf
•  Hockey
• Paardrijden*
• Paardrijtochten*
• Luchtballonvaarten*
•  Schaatsen  

(op erkende pistes)
• Jetbiking*

• Jetskiën*
•  Kitesurfen 
•  Monoskiën
• Mountainbiken op tarmac*
•  Netbal 
•  Oriëntatieloop 
•  Paintball*
•  Ponytrektochten 
•  Racketbal 
•  Fietsen
•  Rolschaatsen 
•  Rounders 
•  Joggen 
•  Zeilen (binnen 20 zeemijl 

vanaf de kustlijn) 
• Zeilen (buiten 20 zeemijl 

vanaf de kustlijn)*
•  Scubaduiken –  

ongekwalificeerd, 
meer dan 18 meter

•  Scubaduiken – gekwalifi-
ceerd, tot uw kwalificatie en 
maximaal 50 meter † (zie 
onderstaande opmerking)

•  Toerskiën*
• Skidoo/sneeuwscooter-

tochten*

• Skiën (onpiste of offpiste 
met een gids) 

• Snowblading*
•  Snowboarden (onpiste of 

offpiste met een gids) 
•  Sneeuwschoenwandelen 
•  Squash 
•  Surfen 
•  Tafeltennis 
•  Tennis 
• Met een tobogan sleeën*
•  Trampolinespringen 
•  Trekking (tot 4000 meter 

zonder gebruik van 
klimuitrusting) 

•  Volleybal 
• Oorlogsspelletjes*
•  Waterpolo 
•  Waterskiën 
•  Windsurfen 
•  Zeetochten met een jacht 

(binnen 20 zeemijl vanaf 
de kustlijn) 

• Zeetochten met een jacht 
(buiten 20 zeemijl vanaf 
de kustlijn)*

•  Zorbing

SPORT EN ACTIVITEITEN



15

VOORDELEN

VERTRAAGDE BAGAGE
WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag dat vermeld staat in de uitkeringstabel in totaal voor alle begunstigden die samen reizen, 
voor de noodvervanging van kleding, medicijnen en toiletartikelen als de ingecheckte bagage tijdelijk 
verloren gaat bij de transit op de heenreis en niet teruggestuurd wordt naar u binnen 4 uur na aankomst, 
op voorwaarde dat een schriftelijke bevestiging van de luchtvaartmaatschappij verkregen wordt met een 
bevestiging van het aantal uren dat de bagage vertraagd was. 
Indien het verlies permanent is, zal het bedrag in mindering gebracht worden op het uiteindelijke bedrag 
dat betaald moet worden onder BAGAGEDEKKING VOOR REIZEN EN BUITENLAND.

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN 
1.  U moet een schriftelijke bevestiging van de vervoerder ontvangen, waarin het aantal uren dat de 

bagage vertraging opgelopen heeft bevestigd wordt. U moet:
 - een 'Property Irregularity Report' ontvangen van de luchtvaartmaatschappij of de afhandelaars.
 - de claim binnen de tijdslimieten van de vervoerder schriftelijk indienen en een afschrift bewaren.
 - alle reistickets en -labels bewaren om met een claim in te dienen.

2.  Alle bedragen zijn uitsluitend bestemd voor de werkelijk betaalde kosten die de door de vervoerder 
betaalde vergoedingen te boven gaan.

3.  De bedragen in de uitkeringstabel zijn het totaal voor elke vertraging, ongeacht het aantal samen 
reizende begunstigden. 

4.  Als de gedekte kaart niet gebruikt kon worden voor de essentiële aankopen, moet een 
gespecificeerde ontvangstbevestiging voor deze aankopen bewaard worden. 

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims die geen betrekking hebben op uw heenreis voor een reis buiten uw land van verblijf.
2.  Claims door vertraging, inbeslagname of bewaring door de douane of een andere instantie.
3.  Claims die voortvloeien uit bagage die als vracht of onder een cognossement verzonden wordt.
4.  Alle kosten of lasten waarvoor eender welke vervoerder of aanbieder een vergoeding moet heeft 

betaald of zal betalen aan u.
5.  Vergoeding voor voorwerpen die gekocht zijn nadat uw bagage teruggestuurd werd.
6.  Vergoeding indien geen gespecificeerde ontvangstbewijzen verstrekt worden.
7.  Schadeclaims waarbij u geen schriftelijke bevestiging van de vervoerder (of hun afhandelaars) 

ontvangt, waarin het aantal uren dat de bagage vertraagd is en wanneer de bagage teruggestuurd 
is naar u bevestigd wordt.

8.  Elke aankoop die later dan 4 dagen na aankomst op de bestemming gedaan wordt.

VERTRAGING BIJ VERTREK
WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag zoals aangegeven in de uitkeringstabel als u bij de terminal aangekomen bent en 
ingecheckt hebt of geprobeerd hebt in te checken tijdens uw heenreis of terugreis en het vertrek van uw 
vooraf geboekte openbaar vervoer vertraagd is op de laatste vertrekplaats voor meer dan 4 uur vanaf de 
geplande vertrektijd als gevolg van:
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1.  staking of industriële actie; of
2.  ongunstige weersomstandigheden; of
3.  een mechanisch defect of een technische storing in het geplande openbaar vervoer waarop u 

geboekt bent om te reizen.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Alle kosten of lasten die een vervoerder of dienstverlener moet terugbetalen, terugbetaald heeft of 

zal terugbetalen aan u en alle bedragen die de vervoerder als compensatie betaald heeft.
2.  Claims waarbij u niet ingecheckt hebt of geprobeerd hebt in te checken volgens de 

routebeschrijving die u ontvangen hebt. U moet ook voor de geadviseerde vertrektijd op de 
vertrekplaats aankomen.

3.  Claims waarbij u niet voldaan hebt aan de contractvoorwaarden van de reisagent, touroperator of 
aanbieder van vervoer.

4.  Schadeclaims waarbij u geen schriftelijke bevestiging van de vervoerders (of hun afhandelaars) van 
het aantal uren vertraging en de reden voor de vertraging ontvangen hebt.

5.  Staking of industriële actie of vertraging bij de luchtverkeersleiding die begonnen was of waarvan 
de startdatum aangekondigd was voordat u uw regelingen voor uw reis trof en/of u de polis kocht.

6.  Terugtrekking uit de dienst (tijdelijk of anderszins) van het openbaar vervoer op aanbeveling van de 
luchtvaartautoriteit of een havenautoriteit of een soortgelijke instantie in eender welk land.

7.  Elke claim waarbij uw reis niet meer dan 4 uur later dan de geplande vertrektijd vertraagd is. 
8.  Eventuele claims voor vertraging bij vertrek onder deze rubriek als u geclaimd hebt onder GEMIST 

VERTREK, GEMISTE AANSLUITING, OF ANNULERING.
9.  Gecharterde privévluchten.

INSTAPWEIGERING
WAT GEDEKT IS
Indien u binnen de gepubliceerde inchecktijden ingecheckt hebt of geprobeerd hebt in te checken voor 
een bevestigde lijnvlucht, en u onvrijwillig geweigerd wordt als gevolg van overboeking, betalen we de 
kosten van restaurantmaaltijden en dranken die na minimaal 4 uur vertraging genuttigd worden en de 
werkelijke vertrektijd, tot maximaal het bedrag dat vermeld is in de uitkeringstabel.

SPECIALE VOORWAARDEN
1.  U kunt slechts eenmaal aanspraak maken op een vergoeding onder VERTRAGING BIJ VERTREK, 

GEMIST VERTREK, GEMISTE AANSLUITING, of ONVRIJWILLIGE INSTAPWEIGERING voor hetzelfde 
probleem, geen twee keer of voor alle keren.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Alle kosten of lasten waarvoor de luchtvaartmaatschappij u zal vergoeden.
2.  Alle kosten of uitgaven die gemaakt worden wanneer de instapweigering onvrijwillig en/of 

verplicht is.
3.  Alle claims waarbij geen schriftelijk bewijs van de luchtvaartmaatschappij verkregen is waarin 

bevestigd wordt dat u niet in staat bent om te reizen door overboeking en de periode van vertraging 
tot de volgende beschikbare vlucht bevestigd wordt.

VERLENGDE GARANTIE
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

BRUINGOED Audio- en videoapparatuur waaronder televisies (lcd en plasma), thuisbioscoop-
projectoren, hifisystemen, camera's, videocamera's, gps-systemen.
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WITGOED
Elektrische huishoudelijke apparaten waaronder wasmachines, droogtrom-
mels/wasdrogers, vaatwasmachines, fornuizen, ovens, koelkasten, stofzuigers, 
strijkijzers, broodroosters, elektrische tandenborstels.

VOORWERP DAT IN 
AANMERKING KOMT

Een nieuw bruin goed of een wit goed dat door u uitsluitend voor persoonlijk 
gebruik aangekocht is en dat volledig (100%) in rekening gebracht is op uw 
gedekte kaart, in een winkel die zich bevindt in het land van verblijf (anders dan 
een belastingvrije zone) of via een internetsite waar de verkoopmaatschappij 
geregistreerd is in het land van verblijf en waarbij het voorwerp bestemd is 
voor persoonlijk gebruik in het land van verblijf en niet vermeld wordt als een 
voorwerp dat niet gedekt wordt. De fabrikant moet een originele garantie van 
niet minder dan 24 maanden geven op het in aanmerking komende voorwerp 
in het land van aankoop.

VERLENGDE 
GARANTIEPERIODE

De periode die ingaat op de dag na het verstrijken van de oorspronkelijke 
fabrieksgarantie (die niet minder dan 24 maanden bedraagt) en eindigt 
12 maanden daarna.

MECHANISCH DEFECT

Een interne storing van een in aanmerking komend voorwerp dat onder de 
voorwaarden van de oorspronkelijke fabrieksgarantie zou vallen, die uitsluitend 
te wijten is aan een materiaal- of productiefout en die ertoe leidt dat het in 
aanmerking komende voorwerp niet functioneert voor het doel waarvoor het 
ontworpen is.

WAT GEDEKT IS
U bent gedekt voor reparatiekosten van een in aanmerking komend voorwerp na een mechanisch defect 
tijdens de verlengde garantieperiode. 
De reparatiekosten zullen betaald worden tot de oorspronkelijke aankoopprijs die voor het in aanmerking 
komende voorwerp betaald is, binnen de grenzen die in de uitkeringstabel aangegeven zijn. Als de 
reparatiekosten hoger zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, zullen we het in aanmerking komende 
voorwerp vervangen door een gelijkwaardig model met een vergelijkbare specificatie met een waarde van 
niet meer dan de oorspronkelijke aankoopprijs, tot de limiet die in de uitkeringstabel aangegeven wordt. 
Als er geen gelijkwaardig model met een soortgelijke specificatie beschikbaar is, zal u gecrediteerd worden 
met een bedrag dat gelijk is aan de oorspronkelijke aankoopprijs, tot de limiet die in de uitkeringstabel 
aangegeven is. De maximale vergoeding per 365 dagen is zoals aangegeven in de uitkeringstabel.
Wanneer een in aanmerking komend voorwerp deel uitmaakt van een paar of een set, geldt de dekking 
alleen voor het in aanmerking komende voorwerp waarvoor er een mechanisch defect opgetreden is en 
niet voor de rest van het paar of de set.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

IN HET GEVAL VAN EEN CLAIM
Als een voorwerp dat in aanmerking komt stuk gaat, neem dan telefonisch contact op met ons, en geef 
daarbij uw naam, het nummer van de gedekte kaart, het merk van het in aanmerking komende voorwerp 
en de datum van de schade door. We zullen bevestigen of het in aanmerking komende voorwerp gedekt 
is en u wordt doorverwezen naar een erkend servicecentrum. We zullen u een claimformulier toesturen. 
Bewaar het reparatiebewijs van het servicecentrum met vermelding van het mechanisch defect en de prijs 
voor reparatie. De claimformulieren en alle documentatie moeten binnen 90 dagen na de reparatiedatum 
naar ons gestuurd worden. Alle betalingen via ons zullen naar u overgemaakt worden. 

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN
1.  U moet het aankoopbewijs bewaren waaruit blijkt dat de transactie volledig betaald is met de 

gedekte kaart en de originele garantiekaart van de fabrikant. 
2.  De verlengde garantie dekt alleen de kosten van mechanische defecten als uw product defect raakt 

nadat de oorspronkelijke garantie van de fabrikant verlopen is.
3.  U moet gebruikmaken van het door ons geautoriseerde servicecentrum voor de reparatie van het in 

aanmerking komende voorwerp.
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4.  We kunnen een deskundige of onderzoeker aanstellen om de omstandigheden van de claim en het 
aan u te betalen bedrag te beoordelen.

5.  Als we het in aanmerking komende voorwerp vervangen, wordt het onze eigendom en het 
vervangende voorwerp zal niet gedekt worden onder deze voordelen.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Niet-elektrische voorwerpen.
2.  Alle soorten gemotoriseerde voertuigen, fietsen, waterscooters, caravans, aanhangwagens, 

hovercrafts, vliegtuigen en onderdelen of accessoires voor deze voorwerpen en verbruiksartikelen 
die nodig zijn voor gebruik en onderhoud.

3.  Mobiele telefoons, elektrische tuingereedschappen, communicatie- en computerartikelen (zoals 
desktoppc's, laptops, monitors, fotokopieerapparaten, faxapparaten, scanners, spelconsoles, 
modems, notebooks, tabletcomputers), computersoftware en andere accessoires voor computers 
die niet volledig door de fabrikant geassembleerd zijn.

4.  Boilers of ovens.
5.  Originele goederen die via ongeautoriseerde kanalen in directe concurrentie met erkende 

distributeurs verkocht worden.
6.  Voorwerpen zonder een originele fabrieksgarantie die geldig is in het land van verblijf.
7.  Voorwerpen die geen specificatie 'land van verblijf' hebben of die niet beschikbaar zijn in het land 

van verblijf.
8.  Voorwerpen die niet als nieuwe of gewijzigde, verbouwde of opgeknapte voorwerpen gekocht zijn. 
9.  Voorwerpen die aangekocht zijn voor wederverkoop.
10. Voorwerpen die door de leverancier als verbruiksartikel gespecificeerd zijn of die na gebruik 

weggegooid moeten worden, inclusief, maar niet beperkt tot, gloeilampen, zekeringen, batterijen, 
filters, riemen, zakken en drukpatronen.

11. Kosten voor installatie of verbouwing of wijzigingen van een voorwerp.
12. Schoonmaakkosten, inclusief, maar niet beperkt tot, filter op een wasmachine, video en cassettes.
13. De kosten voor het verhelpen van verstoppingen (behalve in het koelsysteem van koelapparatuur). 
14. Kosten gemaakt bij de verwijdering van een voorwerp.
15. Alle kosten die gemaakt worden om toegang te krijgen voor reparatie van een apparaat dat 

ingebouwd is in aangebrachte modules.
16. Uitgaven in verband met het uit de handel nemen van een product door de leverancier.
17. Voorwerpen die voor zakelijke doeleinden gebruikt worden.
18. Voorwerpen die permanent aangebracht zijn op het huis of op het kantoor.
19. Uitgaven in verband met reparaties die veroorzaakt worden door routinematig onderhoud, controles 

of installaties, of voorrijkosten wanneer een erkende hersteller geen enkel probleem met het 
voorwerp kan vaststellen.

20. Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de handleiding, instructies of installaties van de 
leverancier of het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.

21. Corrosie.
22. Schade veroorzaakt door wangebruik of onzorgvuldigheid. 
23. Bliksem, storm of overstroming.
24. Uitgaven in verband met reparaties die niet uitgevoerd zijn door werkplaatsen die door ons 

erkend zijn.
25. Alle andere kosten dan die welke specifiek gedekt worden door de schriftelijke reparatiegarantie 

van de oorspronkelijke fabrikant.
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GOLFUITRUSTING
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

GOLFUITRUSTING Golfclubs, golfballen, golftas, ongemotoriseerde golftrolley en golfschoenen 
die deel uitmaken van uw bagage.

WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag dat vermeld wordt in de uitkeringstabel voor verlies, diefstal, of schade aan uw eigen 
golfuitrusting. Het te betalen bedrag is de waarde op het moment van aankoop verminderd met een 
aftrek voor slijtage op basis van de leeftijd van de uitrusting zoals vermeld in onderstaande tabel (of als 
de golfuitrusting voordelig gerepareerd kan worden, betalen we alleen de reparatiekosten). 
De maximale betaling voor een enkel voorwerp wordt weergegeven in de uitkeringstabel. 
Gehuurde golfuitrusting is beperkt tot uw aansprakelijkheid zoals gedefinieerd in de huurovereenkomst.

Golfuitrusting tot 1 jaar oud 90% van de aankoopprijs
Golfuitrusting tot 2 jaar oud 70% van de aankoopprijs
Golfuitrusting tot 3 jaar oud 50% van de aankoopprijs
Golfuitrusting tot 4 jaar oud 30% van de aankoopprijs
Golfuitrusting tot 5 jaar oud 20% van de aankoopprijs
Golfuitrusting tot 5 jaar oud Geen betaling
Als er geen aankoopbewijs is Geen betaling

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims die ontstaan zijn voor golfuitrusting die op enig moment onbeheerd achtergelaten werd op 

een plaats waartoe het publiek toegang heeft of die in bewaring gegeven werd aan een persoon die 
geen officiële verantwoordelijkheid heeft voor de bewaring van het goed.

2.  Schadeclaims die ontstaan door verlies, diefstal of schade van golfuitrusting die op een dakdrager 
van een voertuig vervoerd wordt.

3.  Claims waarbij u geen aankoopbewijs kunt tonen.
4.  Alles wat vermeld wordt bij WAT NIET GEDEKT IS onder BAGAGEDEKKING VOOR REIZEN 

EN BUITENLAND

SLEUTELS EN DOCUMENTEN
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK
U/UW De kaarthouder.

GEWELD
Fysiek geweld of dreigementen van een derde partij (een andere persoon 
dan een naaste verwante of reisgenoot) met de bedoeling u uw spullen 
te ontnemen. 

GEDEKTE SLEUTELS De sleutels van uw hoofdwoning en voertuig in het land van verblijf.

GEDEKTE DOCUMENTEN Uw paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs en 
voertuigregistratiebewijzen.

WAT GEDEKT IS
Als uw gedekte sleutels en/of gedekte documenten gestolen worden door geweld of inbraak samen met 
uw gedekte kaart, betalen we tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld wordt om uw gedekte 
sleutels te vervangen, met inbegrip van de sloten die aan deze sleutels gekoppeld zijn, en/of uw gedekte 
documenten.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.
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WAT NIET GEDEKT IS
1.  Diefstal van een bedrijfsvoertuig.
2.  Claims die voortvloeien uit inbraak in uw accommodatie of voertuig, tenzij er bewijs van inbraak is 

dat door een politierapport bevestigd wordt.
3.  Claims waarbij u geen contact opgenomen hebt met Bank Nagelmackers nv om het verlies van uw 

gedekte kaart te melden binnen 24 uur na het verlies.
4.  Elk incident dat niet binnen 24 uur na de diefstal met geweld/inbraak bij de lokale politie gemeld is 

en waarvoor geen schriftelijk rapport verkregen is.

SLOT EN SLEUTEL
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

THUISKANTOOR Een gebied binnen de grenzen van uw woning, specifiek aangewezen als uw 
dagelijkse werkplek.

SLEUTEL(S) Een instrument dat vervaardigd is om een specifiek slot te openen, met inbegrip 
van elektronische startonderbrekers.

SLOT(EN)

Permanent aangebrachte of ingebouwde, met een sleutel bediende 
beveiligingsvoorzieningen voor buitendeuren en garagedeuren in uw huis of 
thuiskantoor. Hieronder vallen ook deuren, startonderbrekers en/of alarmmelders 
die op uw voertuig aangebracht zijn.

VOERTUIG(EN) Legale en rijklare privéauto('s), motor(en), camper en/of woonwagen of aanhang-
wagen en geregistreerd op naam van de kaarthouder op uw vaste woonadres.

U/UW De houder van een gedekte kaart, de kaart is geldig en de rekening heeft een 
goede status op het moment van het incident dat aanleiding geeft tot de claim.

WAT GEDEKT IS
We betalen tot het bedrag dat vermeld wordt in de uitkeringstabel voor:
1.  Kosten voor een slotenmaker of garagist om toegang te krijgen tot uw huis of voertuig en dit te 

beveiligen als u per ongeluk buitengesloten bent of om toegang te krijgen tot extra sleutels.
2.  De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels, inclusief montage, indien de sleutels van uw 

huis en/of voertuig gestolen of per ongeluk verloren gegaan zijn, samen met (maar niet gehecht 
aan) de gegevens van uw huisadres en/of uw voertuigregistratie.

3.  Het vervoer van u en uw voertuig naar uw huis of geschikte autohandelaar of garage, afhankelijk 
van wat het dichtstbij is, als de slotenmaker of de garagist geen toegang tot uw voertuig kan 
krijgen; en 

4.  Indien vooraf door ons overeengekomen, de kosten van een huurauto en andere redelijke 
transportkosten tot een maximum van 3 dagen.

SPECIALE VOORWAARDEN
1.  U moet de diefstal melden bij de politie en een referentienummer van het proces-verbaal en een 

referentienummer voor verloren voorwerpen samen met het adres en telefoonnummer van het 
politiebureau verkrijgen.

2.  De terbeschikkingstelling van een huurauto is afhankelijk van de beschikbaarheid en de 
voorwaarden van de verhuurder.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Meer dan 3 claims binnen een doorlopende periode van 12 maanden.
2.  Claims voor bedragen boven onze maximumlimiet.
3.  Alle niet-huishoudelijke sloten of sleutels.
4.  Elke claim voor de kosten voor het vervangen van sloten en sleutels, met inbegrip van de montage, 

waarbij de verloren of gestolen sleutel(s) of sleutelhanger(s) van uw sleutels voorzien zijn van uw 
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voertuigregistratiegegevens, adresgegevens van uw huis of thuiskantoor. 
5.  Claims naar aanleiding van verlies of diefstal van voertuigsleutels voor voertuigen die niet op de 

kaarthouder geregistreerd zijn.

BAGAGEDEKKING VOOR REIZEN EN BUITENLAND
WAT GEDEKT IS
BAGAGE
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel per reis vermeld is voor alle begunstigden die samen reizen, 
voor het toevallige verlies, diefstal of beschadiging van bagage en kostbaarheden.
 

Het te betalen bedrag is de waarde op het moment van aankoop verminderd met een aftrek voor slijtage 
op (of als het voorwerp voordelig gerepareerd kan worden, betalen we alleen de reparatiekosten). 
Het maximumbedrag dat we per voorwerp, paar of set van voorwerpen betalen, is gelijk aan de limiet per 
voorwerp in de uitkeringstabel. 
Het maximumbedrag dat we voor alle kostbaarheden in totaal betalen, is gelijk aan de limiet voor 
kostbaarheden in de uitkeringstabel.

PERSOONLIJKE CONTANTEN
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel per reis vermeld is voor alle begunstigden die samen reizen, 
voor het toevallige verlies, diefstal of beschadiging van contanten.

REISDOCUMENTEN
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is voor redelijke extra reis- en verblijfskosten die 
noodzakelijkerwijs in het buitenland gemaakt moeten worden om een vervanging van uw verloren of 
gestolen reisdocumenten te verkrijgen en de pro rata kosten van het verloren of gestolen document. 
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN
1.  In geval van verlies, diefstal of beschadiging van bagage onder de hoede van een vervoerder, 

transportbedrijf, autoriteit of hotel moet u de gegevens over het incident schriftelijk aan hen 
melden. U moet binnen 24 uur een proces-verbaal van de lokale politie ontvangen. 

2.  Bij verlies, diefstal of beschadiging van bagage onder de hoede van een luchtvaartmaatschappij 
moet u: 

 - een ‘Property Irregularity Report’ op de luchthaven krijgen wanneer het incident zich voordoet.
 - de claim binnen de tijdslimieten van het vervoer of de afhandelaars schriftelijk melden en een 
kopie bewaren.

 - alle reistickets en -labels bewaren om met een claim in te dienen.
3.  U moet een origineel ontvangstbewijs of eigendomsbewijs van de goederen overleggen om uw 

claim te onderbouwen.
4.  Eventuele bedragen die onder VERTRAAGDE BAGAGE betaald worden, zullen in mindering gebracht 

worden op het uiteindelijke bedrag dat op grond van deze rubriek betaald moet worden.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims die niet onderbouwd worden door het bewijs van eigendom of de waardebepaling (verkregen 

vóór het verlies) van het (de) verloren, gestolen of beschadigde voorwerp(en).
2.  Voorvallen van verlies of diefstal van bagage of kostbaarheden die niet binnen 24 uur na 

ontdekking bij de plaatselijke politie aangegeven worden en waarvoor geen schriftelijk rapport 
afgegeven werd; een verslag van de vakantiegangers is niet voldoende. 

3.  Voorwerpen die beschadigd zijn tijdens een reis wanneer u niet binnen 7 dagen na de 
terugkeer naar uw land van verblijf een schade-/reparatieverklaring van een bevoegde agent 
ontvangen hebt.
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4.  Verlies of schade door vertraging, inbeslagname of aanhouding door de douane of een 
andere instantie.

5.  Cheques, reischeques, postwissels of betalingsopdrachten, vooraf betaalde kaarten, coupons of 
vouchers, reisbiljetten, indien u de instructies van de uitgever niet opgevolgd hebt.

6.  Claims met betrekking tot valuta wanneer u geen bewijs van de opname levert.
7.  Ongezette edelstenen, contact- of hoornvlieslenzen, bril of zonnebril zonder voorschrift en 

zonder ontvangstbewijs, hoorapparaten, tand- of medische prothesen, cosmetica, parfum, tabak, 
verstuivers of elektronische sigaretten, drones, alcohol, antiek, muziekinstrumenten, akten, 
manuscripten, effecten, bederfelijke goederen, surfplanken/zeilplanken, fietsen, uitrusting of 
vaartuigen voor op zee of om het even welke verwante uitrusting of apparatuur of om het even 
welke schade aan koffers (tenzij de koffers volledig onbruikbaar zijn als resultaat van één enkel 
geval van schade). Schade aan porselein, glas (maar niet het glas in wijzerplaten, brillen en 
zonnebrillen op voorschrift, camera’s, verrekijkers of telescopen), porselein of andere breekbare of 
broze voorwerpen, tenzij veroorzaakt door vuur, diefstal of ongeval met het vervoermiddel of met 
het vaartuig waarin ze vervoerd worden.

8.  Verlies of beschadiging door breuk van sportuitrusting of schade aan sportkleding tijdens 
het gebruik.

9.  Bedragen die al betaald werden onder VERTRAAGDE BAGAGE. 
10. Alle voorwerpen die gebruikt worden in verband met uw bedrijf, zaak of beroep.
11. Schade veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, aantasting, atmosferische of 

klimatologische omstandigheden, motten, ongedierte, elk proces van reiniging, reparatie of herstel, 
mechanische of elektrische defecten of vloeibare schade.

12. Waardevermindering, wisselkoersschommelingen of verlies als gevolg van fouten of nalatigheid 
door u of een derde partij.

13. Claims die voortvloeien uit verlies of diefstal in uw accommodatie tenzij er bewijs van inbraak is 
dat door een politierapport bevestigd wordt. 

14. Kostbaarheden, persoonlijk geld of paspoorten die onbeheerd achtergelaten worden (ook in een 
voertuig of onder de hoede van vervoerders), tenzij deze in een hotelkluis of een afgesloten kluisje 
gedeponeerd worden. Als voorwerpen uit een hotelkluis of kluisje gestolen worden, claims waarbij 
u het incident niet schriftelijk aan het hotel gemeld hebt en geen proces-verbaal van de bevoegde 
lokale autoriteiten verkregen hebt.

15. Claims als gevolg van schade veroorzaakt door lekkage van poeder of vloeistof in de bagage. 
16. Claims die voortvloeien uit bagage die als vracht verzonden wordt.
17. Bedragen die al betaald werden door de luchtvaartmaatschappij.
18. Kosten voor alternatief vervoer of huurwagen, direct na en als direct gevolg van verlies of diefstal 

van uw autosleutel(s), voor een periode langer dan 3 dagen.
19. Kosten voor een huurauto of andere redelijke transportkosten, tenzij u van ons toestemming 

gekregen hebt om deze kosten te maken.
20. Alle kosten of aansprakelijkheden met betrekking tot de huurauto anders dan de 

huurprijs, met uitzondering van, maar niet beperkt tot, brandstof, eigen risico's, schade of 
aanvullende huurprijzen.

21. Claims waarvoor geen relevante documentatie verstrekt wordt.
22. Alle andere kosten dan de kosten voor reparatie, vervanging of montage van de sleutel(s) en het 

slot (de sloten), de overeengekomen huurwagen en/of andere transportkosten.
23. Alle kosten voor het verkrijgen van toegang tot uw huis, thuiskantoor of voertuig, met uitzondering 

van de kosten voor een slotenmaker of de kosten voor motorbijstand.
24. Kosten of betalingen die op grond van enige andere garantie, waarborg of verzekering van een 

partij verhaald kunnen worden.
25. Slot(en) die al beschadigd waren voordat de sleutel(s) verloren of gestolen werden.
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MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND
Dit is geen particuliere medische verzekering.
Als u onverwacht ziek wordt, gewond raakt of een zwangerschapscomplicatie hebt en u een interne 
behandeling of repatriëring nodig hebt of als het waarschijnlijk is dat de kosten meer dan € 500 zullen 
bedragen, dan moet u contact met ons opnemen op +32 240 034 61.
Het is mogelijk dat we:
• u naar een ander ziekenhuis overbrengen; en/of
• u terugbrengen naar uw huis in het land van verblijf; 
• of u naar het meest geschikte ziekenhuis in het land van verblijf brengen;
op elk moment, als wij en de behandelend arts geloven dat het medisch noodzakelijk en veilig is om dit 
te doen. 
Als onze Medisch directeur een datum aangeeft waarop het haalbaar en praktisch is om u te repatriëren, 
maar u ervoor kiest om niet gerepatrieerd te worden, dan is onze aansprakelijkheid voor eventuele 
verdere kosten onder deze rubriek na die datum beperkt tot wat we betaald zouden hebben als uw 
repatriëring plaatsgevonden zou hebben.

WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is voor kosten die buiten uw land van verblijf 
gemaakt zijn:
a.  Alle redelijke en noodzakelijke kosten die ontstaan als gevolg van een medische noodsituatie 

waarbij u betrokken bent. Dit omvat de honoraria van artsen, ziekenhuiskosten, medische 
behandeling en alle kosten voor het vervoer van u naar het dichtstbijzijnde geschikte ziekenhuis, 
wanneer een erkende arts dit nodig acht.

b.  Alle redelijke en noodzakelijke kosten voor medische noodhulp voor alle zuigelingen die geboren 
worden na zwangerschapscomplicaties tijdens een reis. Claims met betrekking tot meerlingen 
worden als één gebeurtenis beschouwd.

c.  Dringende tandheelkundige behandeling voor onmiddellijke verlichting van pijn en/of 
noodreparaties aan een kunstgebit of kroon, uitsluitend ter verlichting van problemen bij het eten.

d.  Met onze voorafgaande toestemming, extra reiskosten om u naar uw huis te repatriëren indien 
aanbevolen door onze Medisch directeur, inclusief de kosten van een medische escorte indien 
nodig. Repatriëringskosten zullen in dezelfde reisklasse gemaakt worden als bij de heenreis, tenzij 
we anders overeenkomen.

e.  Met onze voorafgaande toestemming, en indien medisch noodzakelijk geacht door onze 
Medisch directeur: 

 - alle noodzakelijke en redelijke accommodatie (alleen kamer) en reiskosten indien het medisch 
noodzakelijk is dat u na de geplande terugreisdatum blijft, en inclusief reiskosten, terug naar 
uw land van verblijf als u uw oorspronkelijke ticket niet kunt gebruiken.

 - alle noodzakelijke en redelijke accommodatie (alleen kamer) en reiskosten die een andere 
persoon moet maken om u of een kind naar huis in het land van verblijf te begeleiden indien 
begeleiding medisch noodzakelijk geacht wordt.

 - alle noodzakelijke en redelijke accommodatie (alleen kamer) en reiskosten voor een vriend of 
naaste verwante om vanuit het land van verblijf te reizen om begunstigden jonger dan 18 
jaar naar uw huis in het land van verblijf te begeleiden als u fysiek niet in staat bent om voor 
hen te zorgen en alleen reist. Als u geen persoon kunt voordragen zullen wij een competente 
persoon selecteren. Als de originele, vooraf geboekte retourticket(s) voor het kind niet gebruikt 
kunnen worden, betalen we voor een enkele reis in economy class om het kind terug naar huis 
te brengen. We zullen niet betalen voor reizen en/of accommodatie die niet via ons geregeld of 
geboekt werden zonder onze voorafgaande toestemming.

f.  Als u in het buitenland overlijdt:
 - crematie- of begrafeniskosten in het land waar u overlijdt; of
 - transportkosten voor het terugbrengen van uw lichaam of as naar uw land van verblijf.

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.
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WAT NIET GEDEKT IS
1.  Elke claim die direct of indirect voortvloeit uit een reeds bestaande medische aandoening.
2.  Elke claim die voortvloeit uit zwangerschapsgerelateerde aandoeningen die niet te wijten zijn 

aan zwangerschapscomplicaties die zich voor het eerst voordoen na het vertrek op uw reis. 
Een normale zwangerschap of bevalling, of reizen wanneer uw arts vastgesteld heeft dat 
uw zwangerschap een verhoogd risico op vroegtijdige geboorte vertoont, is geen onvoorziene 
gebeurtenis. 

3.  Claims waarbij u de medische repatriëringsdiensten die we verlenen en betalen onder deze polis 
op onredelijke wijze weigert. Als u kiest voor alternatieve medische repatriëringsdiensten moet u 
ons vooraf schriftelijk op de hoogte stellen en dit is op eigen risico en op eigen kosten. 

4.  Eventuele kosten die u buiten het land van verblijf maakt na de datum waarop onze Medisch 
directeur u vertelt dat u naar huis moet terugkeren of wij ervoor zorgen dat u naar huis kunt 
terugkeren. (Onze verplichting om na die datum verdere kosten onder deze rubriek te betalen is 
beperkt tot wat we betaald zouden hebben als uw repatriëring plaatsgevonden zou hebben). 

5.  Elke behandeling die geen chirurgische of medische ingreep is met als enig doel het genezen of 
verlichten van acute onvoorziene ziekte of letsel. 

6.  Alle kosten die niet gebruikelijk, redelijk of normaal zijn om uw lichamelijk letsel of ziekte 
te behandelen.

7.  Elke behandeling of diagnostische test die van tevoren gepland of bekend was.
8.  Elke vorm van behandeling of operatie die naar de mening van onze Medisch directeur 

redelijkerwijs uitgesteld kan worden tot uw terugkeer naar het land van verblijf.
9.  Kosten voor het verkrijgen of vervangen van medicijnen, waarvan op het moment van vertrek 

bekend is dat ze buiten het land van verblijf nodig zijn of genomen moeten worden, tenzij ze 
gestolen of beschadigd zijn.

10. Bijkomende kosten die voortvloeien uit een eenpersoons- of privékamer.
11. Behandeling of dienstverlening door een particuliere kliniek of ziekenhuis, kuuroord, herstellings- of 

verpleeghuis of een revalidatiecentrum, tenzij we daarmee instemmen.
12. Behandelingskosten om cosmetische redenen, tenzij onze Medisch directeur ermee instemt dat 

een dergelijke behandeling noodzakelijk is als gevolg van een ongeval dat onder deze polis valt.
13. Alle kosten die gemaakt worden nadat u teruggekeerd bent naar uw land van verblijf, tenzij we 

vooraf toestemming gegeven hebben.
14. Uitgaven als gevolg van een tropische ziekte waarbij u niet de aanbevolen inentingen of vaccinaties 

gehad en/of de aanbevolen medicatie genomen hebt.
15. De kosten van vliegtickets boven economy class voor een begeleidende niet-medische escorte 

in geval van medische repatriëring (een eventuele verhoging van de kosten als gevolg van de 
gevraagde geüpgradede vliegtickets is voor rekening van de reizende persoon of personen).

16. De kosten voor tandheelkundige behandeling met prothesen, kunsttanden of het gebruik van edele 
metalen en niet voor de onmiddellijke verlichting van pijn.

17. Eventuele kosten die in Australië gemaakt zijn, waar u in aanmerking gekomen zou zijn en de 
mogelijkheid gehad zou hebben om u in te schrijven voor de Medicare-regeling en u nagelaten hebt 
dit te doen. 

18. Kosten van telefoongesprekken, anders dan het melden van het probleem waarvoor u een 
ontvangstbewijs of andere bewijsstukken kunt overleggen waaruit de kosten van het gesprek en het 
gebelde nummer blijken.

19. Reddingskosten in de lucht en op zee.

GEMISTE AANSLUITING
WAT GEDEKT IS
Als uw vooraf geboekte oorspronkelijke vervoer te laat is en te laat aankomt op de luchthaven, zeehaven, 
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bus- of spoorterminal waardoor u uw vooraf geboekte aansluiting mist, zullen we u vergoeden tot het 
bedrag dat vermeld staat in de uitkeringstabel per reis voor alle samen reizende begunstigden, voor 
extra accommodatie (alleen de kamer) en de reiskosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden 
voor het bereiken van uw overzeese bestemming of het aansluitende vervoer buiten het land van verblijf.
Opmerking: opdat de dekking van toepassing is, moet u de volgende minimale verblijfstijd in acht nemen, 
op basis van de aard van het aansluitende vervoer, tussen de aankomst van uw oorspronkelijke vervoer 
en het vertrek van uw aansluitende vervoer.

Bus
45 minutenTrein

Veerboot
Korteafstandsvlucht (< 1500 km) 1 uur
Mediumafstandsvlucht (1500-3500 km)

2 uurLangeafstandsvlucht (> 3500 km)
Cruise

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims waarbij u de vermelde minimale verblijfsduur tussen de aankomst van uw oorspronkelijke 

uitgaand vervoer en het vertrek van uw aansluitende vervoer niet in acht genomen hebt. 
2.  Claims waarbij u geen schriftelijk rapport van de vervoerder verstrekt hebt waarin de duur en de 

reden van de vertraging bevestigd zijn. 
3.  Kosten die hoger zijn dan de alternatieve regelingen van de oorspronkelijke aanbieder voor kosten 

die u gemaakt hebt voor het nemen van alternatief vervoer.
4.  Alle bedragen die de vervoerder als compensatie betaald heeft.
5.  Claims waarbij u de kwitanties voor kosten van meer dan 5 euro niet bewaard en verstrekt hebt.
6.  Het defect raken van een voertuig waarmee u reist als het voertuig uw eigendom is en niet correct 

en volgens de instructies van de fabrikant onderhouden werd.
7.  Claims waarbij u niet binnen 7 dagen na thuiskomst van de politie of de hulpdiensten een 

schriftelijke melding, of een reparatieaangifte en/of ontvangstbewijs van de reparateur ontvangen 
hebt als het voertuig waarmee u reist kapot gaat of bij een ongeval betrokken is.

8.  Terugtrekking uit de dienst (tijdelijk of anderszins) van het openbaar vervoer op aanbeveling van de 
luchtvaartautoriteit of een havenautoriteit of een soortgelijke instantie in een land.

9.  Eventuele claims voor een gemist vertrek of gemiste aansluiting onder deze rubriek als u een claim 
ingediend hebt onder ANNULERING of VERTRAGING BIJ VERTREK.

10. Alle uitgaven, mits de openbaar vervoermaatschappij binnen 2 uur na de feitelijke vertrektijd of de 
feitelijke aansluitende vluchttijd redelijke alternatieve reisregelingen beschikbaar gesteld heeft. 

11. Privaat gecharterde vluchten.
12. Staking of industriële actie die begonnen was of waarvan de startdatum aangekondigd was 

voordat u uw regelingen voor uw reis trof en/of u de polis kocht.
13. Instapweigering wegens uw drugs- of alcoholmisbruik of het niet kunnen overleggen van uw geldig 

paspoort, visum of andere door de vervoerder van het openbaar vervoer vereiste documenten.

GEMIST VERTREK
Als u te laat aankomt op de luchthaven, haven of spoorwegterminal om uw internationale reis aan te 
vatten als gevolg van:
a.  het uitvallen van ander gepland openbaar vervoer; of 
b.  een ongeval met of defect van het voertuig waarmee u reist of een belangrijke gebeurtenis die 

ernstige vertraging veroorzaakt op de wegen waarop u zich bevindt; 
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c.  onverwachte ongunstige weersomstandigheden
zullen we u vergoeden tot het bedrag dat vermeld staat in de uitkeringstabel per reis voor alle samen 
reizende begunstigden, voor extra accommodatie (alleen de kamer) en de reiskosten die noodzakelijkerwijs 
gemaakt moeten worden voor het bereiken van uw overzeese bestemming of de aansluitende vlucht 
buiten het land van verblijf. 
OPMERKING: de claims worden strikt berekend vanaf het tijdstip van uw geplande vertrek tot het tijdstip 
van uw daadwerkelijke vertrek.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims waarbij u niet voldoende tijd (d.w.z. een redelijke termijn zoals voorzien op een erkende 

routebeschrijving/routekaart voor de reis op basis van de wijze van vervoer om op tijd voor de 
check-in aan te komen) hebt voorzien om het geplande openbaar vervoer of ander vervoer op tijd 
te laten aankomen en u bij de vertrekplaats af te leveren. 

2.  Claims waarbij u geen schriftelijk rapport van de vervoerder verstrekt hebt waarin de duur en de 
reden van de vertraging bevestigd zijn. 

3.  Kosten die hoger zijn dan de alternatieve regelingen van de oorspronkelijke aanbieder voor kosten 
die u gemaakt hebt voor het nemen van alternatief vervoer.

4.  Alle bedragen die de vervoerder als compensatie betaald heeft.
5.  Claims waarbij u de kwitanties voor kosten van meer dan 5 euro niet bewaard en verstrekt hebt.
6.  Het defect raken van een voertuig waarmee u reist als het voertuig uw eigendom is en niet correct 

en volgens de instructies van de fabrikant onderhouden werd.
7.  Claims waarbij u niet binnen 7 dagen na thuiskomst van de politie of de hulpdiensten een 

schriftelijke melding, of een reparatieaangifte en/of ontvangstbewijs van de reparateur ontvangen 
hebt als het voertuig waarmee u reist kapot gaat of bij een ongeval betrokken is.

8.  Terugtrekking uit de dienst (tijdelijk of anderszins) van het openbaar vervoer op aanbeveling van de 
luchtvaartautoriteit of een havenautoriteit of een soortgelijke instantie in een land.

9.  Eventuele claims voor een gemist vertrek onder deze rubriek als u een claim ingediend hebt onder 
ANNULERING of VERTRAGING BIJ VERTREK.

10. Privaat gecharterde vluchten.
11. Staking of industriële actie die begonnen was of waarvan de startdatum aangekondigd was 

voordat u uw regelingen voor uw reis trof en/of u de polis kocht.
12. Bijkomende kosten wanneer de maatschappij van het geplande openbaar vervoer binnen 2 uur na 

de geplande vertrektijd een redelijk alternatief reisarrangement aangeboden heeft.
13. Instapweigering wegens uw drugs- of alcoholmisbruik of het niet kunnen overleggen van uw geldig 

paspoort, visum of andere door de vervoerder van het openbaar vervoer vereiste documenten.

BEROVING VAN PERSOONLIJKE SPULLEN
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

GEWELD
Fysiek geweld of dreigementen van een derde partij (een andere persoon 
dan een naaste verwante of reisgenoot) met de bedoeling u uw spullen te 
ontnemen. 

GEDEKTE SLEUTELS De sleutels van uw hoofdwoning en voertuig in uw land van verblijf.

GEDEKTE PAPIEREN Uw paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs en 
voertuigregistratiebewijzen.

HANDTAS/
PORTEMONNEE Uw handtas, tas, aktetas, portemonnee, portefeuille of pasjeshouder.

PERSOONLIJKE 
EIGENDOMMEN

Uw gedekte sleutels, gedekte papieren, handtas/portefeuille en draagbare 
elektronica.
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DRAAGBARE 
ELEKTRONICA 

uw mobiele telefoon, draagbare communicatieapparatuur en camera's die op 
u of in uw handtas/portefeuille gedragen worden.

U/UW de kaarthouder.

WAT GEDEKT IS
Als u aangevallen wordt tijdens een buitenlandse reis en uw persoonlijke bezittingen gestolen worden, 
betalen we tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld staat om uw persoonlijke bezittingen te 
vervangen (met inbegrip van de sloten die verbonden zijn met de gedekte sleutels).
De betaling zal geschieden op basis van de waarde van de persoonlijke bezittingen op het moment 
van de diefstal. Afhankelijk van de leeftijd van de woning wordt een aftrek toegepast voor slijtage en 
waardeverlies. 
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims waarbij u niet onmiddellijk contact opneemt met Bank Nagelmackers nv om het verlies van 

uw gedekte kaart te melden.
2.  Claims voor schade die niet binnen 24 uur na een incident bij de lokale politie gemeld wordt en die 

niet met een lokaal politierapport gestaafd worden.
3.  Verlies van voorwerpen dat geen verband houdt met het geweld.
4.  Incidenten die niet binnen 72 uur na de aanval/overval bij ons gemeld zijn.
5.  Claims die niet gestaafd worden door het originele ontvangstbewijs of eigendomsbewijs van de 

gestolen persoonlijke bezittingen.
6.  Voorwerpen die ouder dan 5 jaar zijn.
7.  Voorwerpen die onbeheerd achtergelaten worden. 

AANKOOPBESCHERMING
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

VOORWERP DAT IN 
AANMERKING KOMT

Een voorwerp dat door de kaarthouder uitsluitend voor persoonlijk gebruik (met in-
begrip van geschenken) gekocht is en dat volledig (100%) op de gedekte kaart in 
rekening gebracht is en niet vermeld staat onder WAT NIET GEDEKT IS in deze rubriek. 

AANKOOPPRIJS 
Een vermelding van Bank Nagelmackers nv of de kassabon van het in aanmerking 
komende voorwerp, met een minimumwaarde van 25 euro (of een tegenwaarde 
in de plaatselijk valuta).

WAT GEDEKT IS
In geval van diefstal en/of toevallige schade aan een in aanmerking komend voorwerp binnen 90 dagen 
na aankoop zullen we naar onze keuze het in aanmerking komende voorwerp vervangen of repareren 
of de rekening van de kaarthouder crediteren voor een bedrag dat niet hoger is dan de aankoopprijs 
van het in aanmerking komende voorwerp, of de limiet voor één voorwerp die in de uitkeringstabel 
aangegeven is, afhankelijk van wat het laagste is. 
We betalen niet meer dan het bedrag dat in de uitkeringstabel voor een gebeurtenis vermeld is, of meer 
dan het maximumbedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is in een periode van 365 dagen.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN
1.  Aankoopbescherming biedt alleen dekking voor claims of delen van claims die niet gedekt zijn door 

andere toepasselijke garanties, waarborgen, verzekeringen of schadepolissen, met inachtneming 
van de vermelde aansprakelijkheidslimieten.

2.  Claims voor een in aanmerking komend voorwerp dat bij een paar of set hoort, worden betaald tot 
de volledige aankoopprijs van het paar of de set, op voorwaarde dat de voorwerpen niet individueel 
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bruikbaar zijn en niet individueel vervangen kunnen worden.
3.  Als u het in aanmerking komende voorwerp koopt als een geschenk voor iemand anders, zullen we, 

indien u dat wenst, een geldige claim betalen aan de ontvanger, mits u de claim indient.
4.  U moet de nodige zorgvuldigheid betrachten en alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om directe 

fysieke diefstal of schade aan een in aanmerking komend voorwerp te voorkomen.
5.  U moet ons op uw kosten op ons verzoek een beschadigd in aanmerking komend voorwerp of een 

deel van een paar of set opsturen en de wettelijke rechten overdragen om tot het bedrag dat we 
betaald hebben te verhalen op de verantwoordelijke partij.

6.  U moet aantonen dat de claim niet naar andere verzekeringsmaatschappijen verzonden werd.
7.  U moet ons het originele kasticket van de winkel, de originele creditcardbon, of het originele 

rekeninguittreksel met de transactie en het politierapport in geval van diefstal bezorgen.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Gebeurtenissen die geen verband houden met diefstal of schade veroorzaakt door een ongeval.
2.  Mysterieuze verdwijning van in aanmerking komende voorwerpen.
3.  Gebeurtenissen veroorzaakt door fraude, mishandeling, onachtzaamheid of het niet opvolgen van 

de handleiding van de fabrikant.
4.  In aanmerking komende voorwerpen die vóór de aankoop gebruikt werden, tweedehandsvoorwer-

pen, gewijzigde voorwerpen of voorwerpen die op frauduleuze wijze gekocht werden.
5.  Schade aan in aanmerking komende voorwerpen veroorzaakt door productdefecten of fouten 

tijdens de productie.
6.  Diefstal die niet binnen 24 uur na ontdekking bij de politie aangegeven werd en waarvoor geen 

schriftelijk rapport verkregen werd.
7.  In aanmerking komende voorwerpen die onbeheerd achtergelaten worden op een plaats die 

toegankelijk is voor het publiek.
8.  Diefstal van of schade aan in aanmerking komende voorwerpen in een motorvoertuig als gevolg 

van diefstal van het motorvoertuig. 
9.  Diefstal in eigendommen, terreinen of gebouwen, tenzij het pand of de gebouwen betreden of 

verlaten werd(en) door middel van het gebruik van geweld, met als gevolg zichtbare fysieke schade 
aan het pand of de gebouwen.

10. Juwelen, horloges, edele metalen, edelstenen en elk voorwerp dat van edele metalen en 
edelstenen gemaakt is.

11. Motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen, boten, caravans, aanhangwagens, hovercrafts, vliegtuigen 
en hun toebehoren.

12. Service, geld, reischeques, tickets, documenten, geld, zilver, goud, kunst, antiek, zeldzame munten, 
postzegels en verzamelobjecten.

13. Dieren, levende planten, verbruiksgoederen, aan bederf onderhevige goederen of permanente installaties.
14. Elektronische voorwerpen en apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mobiele 

telefoons, computers of computergerelateerde apparatuur terwijl u op uw werk bent, voorwerpen 
die voor zakelijke doeleinden gebruikt worden.

15. Schade als gevolg van normale slijtage, normaal gebruik of normale activiteit tijdens sport en spel 
(bijvoorbeeld golf- of tennisballen).

16. Diefstal of schade wanneer het in aanmerking komende voorwerp onder toezicht, controle of 
veilige bewaring staat van een andere derde partij dan vereist volgens de veiligheidsvoorschriften.

17. In aanmerking komende voorwerpen die niet door de kaarthouder of een andere door de 
kaarthouder aangewezen partij ontvangen zijn.

18. Postorder- of koerierzending(en) tot de zending(en) ontvangen wordt (worden), gecontroleerd op 
schade en ondertekend op het afleveradres.

19. Uitgaven in verband met reparaties die niet uitgevoerd zijn door erkende werkplaatsen.
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20. Schade door water, vocht of aardbeving.
21. Verlies veroorzaakt door verklaarde of onverklaarde oorlog, inbeslagneming bij vonnis van een 

regering of overheidsinstantie, of als gevolg van illegale handelingen.
22. Diefstal of toevallige schade aan een in aanmerking komend voorwerp wanneer er een andere 

verzekering bestaat die dezelfde diefstal of toevallige schade dekt, wanneer de voorwaarden van een 
dergelijke andere verzekering geschonden zijn of voor de terugbetaling van een duidelijk eigen risico.

SPORTUITRUSTING
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

SPORTUITRUSTING Nieuw aangeschafte sportuitrusting met een minimumwaarde van 50 euro en 
volledig betaald met uw gedekte kaart.

DIEFSTAL Elke diefstal gepleegd door geweld, bedreiging met geweld, mishandeling of door 
inbraak door een derde partij.

U/UW De kaarthouder.

WAT GEDEKT IS
GESTOLEN SPORTUITRUSTING
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld staat na diefstal van uw eigen sportuitrusting die 
tijdens een reis gestolen is: 
1.  door een derde die in het openbaar of in een sportcentrum handelt met bedreigingen of geweld tegen u; of 
2.  als gevolg van een inbraak in uw accommodatie of een sportfaciliteit.

HUUR VAN SPORTUITRUSTING
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is voor de huur van vervangende sportuitrusting tot 
5 dagen na een evenement dat onder GESTOLEN SPORTUITRUSTING valt zoals hierboven beschreven.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN 
1.  De betaling zal gebeuren op basis van de waarde van de sportuitrusting op het moment van 

diefstal. Afhankelijk van de leeftijd van de uitrusting wordt een aftrek toegepast zoals aangegeven 
in de onderstaande tabel.

2.  U moet de diefstal binnen 24 uur na ontdekking melden bij de lokale politie en u moet een 
schriftelijk rapport met een incidentnummer verkrijgen.

3.  Claims voor in aanmerking komende sportuitrusting die bij een paar of set hoort, worden betaald 
tot de aankoopprijs van het paar of de set, op voorwaarde dat de voorwerpen niet individueel 
bruikbaar zijn en niet individueel vervangen kunnen worden.

Voorwerpen tot 1 jaar oud 90% van de aankoopprijs
Voorwerpen tot 2 jaar oud 70% van de aankoopprijs
Voorwerpen tot 3 jaar oud 50% van de aankoopprijs
Voorwerpen tot 4 jaar oud 30% van de aankoopprijs
Voorwerpen tot 5 jaar oud 20% van de aankoopprijs
Voorwerpen die ouder dan 5 jaar zijn Geen betaling
Als er geen aankoopbewijs is Geen betaling

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Professionele sportuitrusting, gemotoriseerde sportuitrusting, jacht- en bootuitrusting en fietsen. 
2.  Diefstal van uw sportuitrusting die u gekocht hebt voordat deze voordelen van kracht worden.
3.  Uw slordigheid, verwaarlozing of gevaarlijke handelingen.
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4.  Sportuitrusting gestolen tijdens het vervoer in of op een motorvoertuig.
5.  Claims die niet ondersteund worden door een aankoopbewijs met uw gedekte kaart.
6.  Diefstalincidenten van sportuitrusting die niet binnen 24 uur na ontdekking bij de politie 

aangegeven werden en waarvoor geen schriftelijk rapport verkregen werd. 
7.  Claims die voortvloeien uit diefstal in uw accommodatie of sportfaciliteit tenzij er bewijs van 

inbraak is dat door een politierapport bevestigd wordt.
8.  Claims voor gestolen sportuitrusting terwijl ze onder de hoede van een sportfaciliteit of hotel 

was waarbij u de diefstal van de sportuitrusting niet schriftelijk aan de sportfaciliteit of het hotel 
gemeld hebt en niet binnen 24 uur na de diefstal een proces-verbaal hebt laten opmaken bij de 
lokale politie.

TERUGBETALING VAN TICKETS VOOR EVENEMENTEN
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

TICKETS VOOR 
EVENEMENTEN

Elk vooraf betaald concert, theater, sportevenement of pretpark dat van 
tevoren gereserveerd is en op de gedekte kaart voor uw gebruik in rekening 
gebracht wordt.

U/UW De kaarthouder.

WAT GEDEKT IS 
We vergoeden de kaarthouder tot 1000 euro per evenement en binnen 365 dagen voor de tickets 
die met de gedekte kaart gekocht zijn (tot de op het ticket vermelde aankoopprijs) en die u niet kunt 
gebruiken door: 
1.  lichamelijk letsel, medische aandoening of overlijden van u of een naaste verwante; of
2.  diefstal of ongeval met uw motorvoertuig waardoor het binnen 48 uur na het evenement niet meer 

geschikt is voor het verkeer; of
3.  inbraak-, overstromings- of brandschade aan uw woning, waardoor u thuis moet blijven; of
4.  vertraging bij vertrek van meer dan 2 uur of annulering van openbaar vervoer gebruikt om het 

evenement te bereiken waarmee u het publieke evenement tijdig bereikt zou hebben indien de 
vertrekvertraging niet opgetreden zou zijn.

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN
1.  U moet een medische verklaring van een arts overleggen waarin bevestigd wordt dat de medische 

aandoening of het lichamelijk letsel ernstig was en u verhinderde het evenement bij te wonen, wat 
bevestigd moet worden door onze arts.

2.  Zodra u op de hoogte bent van een incident waardoor u niet in staat bent het evenement bij te 
wonen, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen en de tickets voor het evenement binnen 
72 uur na het incident en uiterlijk 48 uur na het evenement per aangetekende brief aan ons 
terugsturen.

3.  U moet bewijzen dat er sprake is van diefstal, pech of een ongeval met uw/het voertuig of het 
openbaar vervoer waarin u zich bevond. 

4.  U moet het bewijs van de lokale autoriteiten van het incident met uw huis leveren. 

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Wanneer het evenement geannuleerd wordt door de organisatoren.
2.  Elk evenement waar u redelijkerwijze bij kan zijn. 
3.  Alle tickets voor evenementen die gereserveerd, geboekt of gekocht werden nadat een medische 

aandoening aanwezig was, die niet door deze verzekering gedekt zou zijn.
4.  Claims die direct of indirect voortvloeien uit een reeds bestaande medische aandoening.
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5.  Stakingen of industriële acties die gevolgen hebben voor het openbaar vervoer en die vóór de 
datum van het evenement bestaan of openbaar gemaakt zijn.

6.  Servicekosten in verband met het reserveren/kopen van de tickets.

7.  Abonnementen of jaarkaarten.

REISONGEVAL
WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag in de uitkeringstabel als u tijdens uw reis met het openbaar vervoer een lichamelijk letsel 
oploopt, veroorzaakt door een ongeval tijdens een reis, dat binnen 12 maanden rechtstreeks resulteert 
in uw 
•  overlijden; of 
•  verlies van gezichtsvermogen; of
•  verlies van ledematen; of
•  blijvende totale invaliditeit.
Als u lijdt aan het verlies van ledematen of van het gezichtsvermogen kunnen de volgende bedragen 
betaald worden, maar in ieder geval niet meer dan 100% van het bedrag van de uitkering bij blijvende 
totale invaliditeit. 

VERLIES VAN: BEDRAG VAN DE UITKERING
Beide handen 100% van het bedrag bij blijvende totale invaliditeit
Beide voeten
Volledig gezichtsvermogen in beide ogen
Eén hand en één voet
Eén hand of voet en het volledige gezichtsvermogen 
in één oog
Eén hand 50% van het bedrag bij blijvende totale invaliditeit
Eén voet 
Het volledige gezichtsvermogen in één oog

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

BELANGRIJKE CLAIMVOORWAARDEN
1.  Onze arts kan u zo vaak onderzoeken als redelijkerwijs nodig is voor de betaling van een claim.
2.  De uitkering wordt bij blijvende totale invaliditeit pas één jaar na de datum waarop u lichamelijk 

letsel oploopt betaald.
3.  We betalen niet meer dan;

 - één uitkering voor hetzelfde lichamelijk letsel.
 - 10.000 euro als u jonger dan 18 of ouder dan 71 jaar bent op het moment van het ontstaan van 
het lichamelijk letsel.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Elke claim die direct of indirect voortvloeit uit reeds bestaande medische aandoeningen.
2.  Elke claim wanneer u niet met het openbaar vervoer reist.
3.  Elke handicap of dood die veroorzaakt wordt door een verslechtering van de lichamelijke 

gezondheid (bijv. een beroerte of een hartaanval) en niet als direct gevolg van een lichamelijk 
letsel.

4.  Betaling bij blijvende totale invaliditeit één jaar voor de datum waarop u lichamelijk letsel oploopt.
5.  Normaal en gewoon reizen tussen uw huis en uw werkplek of tweede verblijfplaats wordt niet als 

een gedekte reis beschouwd.
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REISANNULERING
WAT GEDEKT IS
Tot het bedrag dat vermeld staat in de uitkeringstabel per reis voor alle begunstigden die samen reizen 
voor niet-recupereerbare ongebruikte reis- en verblijfskosten en eventuele vooraf betaalde excursies, 
uitstappen of activiteiten op uw reisbestemming die u betaald hebt of zal moeten betalen voor 
begunstigden samen met alle redelijke extra reiskosten die gemaakt zijn als annulering of omboeking 
van de reis noodzakelijk en onvermijdelijk is als gevolg van één van de volgende wijzigingen in de 
omstandigheden, die buiten uw controle vallen en waarvan u niet op de hoogte was op het moment dat 
u uw reis geboekt hebt of begonnen bent, afhankelijk van wat als laatste voorkwam:
a.  Onvoorziene ziekte, verwonding, zwangerschapscomplicatie of overlijden van u, een naaste 

verwante of een persoon met wie u reist of verblijft tijdens uw reis. 
b.  Verplichte quarantaine, zetelen in een jury of opgeroepen worden als getuige in een rechtbank 

(anders dan in een adviserende of professionele hoedanigheid) van u of uw reisgenoot of -genoten.
c.  De hulpdiensten die u vragen om in uw woning te blijven of vervolgens naar huis terug te keren 

wegens ernstige schade aan uw woning of bedrijf (waarbij de kaarthouder de eigenaar, beheerder 
of directeur van het bedrijf is), veroorzaakt door een derde partij die geen familie van u is.

d.  Uw ontslag waar u in vaste dienst bent en uw proeftijd doorgebracht hebt bij uw werkgever.
e.  Als u of een reisgenoot of persoon bij wie u op uw reis verblijft, lid is van de strijdkrachten, politie, 

brandweer, verplegend personeel of ambulancediensten of werknemers van een overheidsdienst 
en uw of hun geautoriseerd verlof om operationele redenen geannuleerd wordt, op voorwaarde dat 
een dergelijke annulering of inperking redelijkerwijze niet verwacht kon worden op het moment dat 
u deze verzekering kocht of op het moment van het boeken van de reis (afhankelijk van wat het 
recentst is).

f.  Als uw heenreis met gepland openbaar vervoer op de laatste vertrekplaats meer dan 24 uur 
vertraagd is ten opzichte van de geplande vertrektijd vanwege een staking of industriële actie; of 
ongunstige weersomstandigheden; of een mechanisch defect of een technische storing bij het 
geplande openbaar vervoer dat u geboekt hebt om te reizen.

g.  Als de auto die u van plan bent te gebruiken voor uw reis gestolen of beschadigd wordt en niet 
meer geschikt is voor het verkeer binnen zeven dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum, en de 
reparaties niet voor de dag van vertrek voltooid kunnen worden, worden alleen de kosten van een 
gelijkwaardige huurauto gedekt en worden er geen annuleringskosten betaald. 

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

BELANGRIJKE BEPERKINGEN BIJ ANNULERING
Deze polis dekt geen claims die direct of indirect voortkomen uit een reeds bestaande medische 
aandoening die bij u bekend is voordat u de polis aangekocht hebt of voordat u een reis boekt (afhankelijk 
van wat het recentst is), die van invloed is op een naaste verwante, een persoon met wie u reist of een 
persoon bij wie u tijdens uw reis verblijft, indien:
a.  een terminale diagnose gesteld werd door een arts; of
b.  de betrokkene op een wachtlijst stond voor of kennis had van de noodzaak van een operatie, 

ziekenhuisbehandeling of onderzoek in een ziekenhuis of kliniek;
c.  de betrokkene gedurende de 90 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de activering van uw gedekte 

kaart of voorafgaand aan de boeking van een reis (afhankelijk van wat het recentst is) een 
operatie, ziekenhuisbehandeling of consultatie in het ziekenhuis nodig had.

Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Vooraf bestaande medische aandoening(en).
2.  Claims met betrekking tot een ivf-behandeling.
3.  De kosten van terugvorderbare luchthaventaksen, ATOL-vergoedingen, heffingen en belastingen.
4.  Claims waarbij u de reisagent, touroperator of aanbieder van vervoer/accommodatie te laat of 
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niet op de hoogte stelt van het feit dat het noodzakelijk geacht wordt de reis te annuleren. Onze 
aansprakelijkheid is beperkt tot de annuleringskosten die van toepassing geweest zouden zijn als 
er geen verzuim of vertraging opgetreden zou zijn.

5.  Claims voor ongebruikte reistickets naar een bestemming waar we uw alternatieve 
reisarrangementen al betaald hebben.

6.  Claims voor abandonnement indien u geen bevestiging van de vervoerders (of hun afhandelaars) 
gekregen hebt van de duur en de reden van de vertraging.

7.  Elke claim die het gevolg is van zwangerschapscomplicaties die zich vóór de boeking of betaling 
van de reis voordoen, afhankelijk van wat het recentst is. 

8.  Elke claim die voortvloeit uit een wijziging van de plannen als gevolg van uw financiële situatie, 
behalve als u ontslagen wordt terwijl u gedurende 2 jaar of meer in vaste dienst bent bij dezelfde 
werkgever.

9.  Claims waarbij geen gedocumenteerd bewijs geleverd wordt dat het toegestane verlof om 
onvoorziene operationele redenen geannuleerd wordt.

10. Eventuele omboekingskosten die hoger zijn dan de kosten van uw oorspronkelijk geboekte reis.
11. Claims waarbij u niet volgens de bijgeleverde routebeschrijving ingecheckt bent.
12. Abandonnement na de eerste etappe van een reis.
13. Eventuele uitgaven, mits er binnen 24 uur na de geplande vertrektijd een redelijk alternatief voor 

de reis aangeboden wordt.
14. Eventuele claims voor abandonnement onder deze rubriek als u een claim ingediend hebt onder 

GEMIST VERTREK, GEMISTE AANSLUITING, of VERTRAGING BIJ VERTREK.
15. Elke claim die voortvloeit uit de vertraging of wijziging van uw geboekte reis als gevolg van 

overheidsmaatregelen of beperkende voorschriften.
16. Claims waarvoor u niet de benodigde documentatie aangeleverd hebt die we opgevraagd hebben.
17. Elke claim die direct of indirect voortvloeit uit omstandigheden die u kent vóór de datum waarop u 

de polis gekocht hebt of het tijdstip van het boeken of aanvatten van een reis (afhankelijk van wat 
het recentst is) en waarvan redelijkerwijs verwacht kon worden dat deze aanleiding zouden geven 
tot een claim.

18. Alle kosten voor annulering van de reis wegens lichamelijk letsel of ziekte, waarbij u geen 
medisch attest indient van de arts die de gewonde/zieke persoon behandelt, waarin staat dat het 
noodzakelijk was om te annuleren en dat u niet in staat was om te reizen of terug te keren naar uw 
land van verblijf wegens lichamelijk letsel of ziekte.

19. Claims voor reisgenoten als ze geen begunstigden zijn.
20. Alle kosten die betaald zijn voor het gebruik van een beloningssysteem voor vliegtuigkilometers, 

bijvoorbeeld Avios (voorheen air miles), of bonuskaarten, timesharing, Holiday Property Bond of 
andere regelingen voor vakantiepunten en/of de bijbehorende onderhoudskosten.

21. Eventuele kosten of heffingen die u door de aanbieder van het openbaar vervoer vergoed worden.
22. Claims waarbij u niet voldaan hebt aan de contractvoorwaarden van de reisagent, touroperator of 

aanbieder van vervoer.
23. Stakingen of industriële actie of vertragingen bij de luchtverkeersleiding die bestaan of 

publiekelijk aangekondigd zijn voor de datum waarop deze voordelen van kracht werden of de 
datum waarop u uw reis geboekt hebt (afhankelijk van wat het eerst komt).

24. Terugtrekking uit de dienst (tijdelijk of anders) van een vliegtuig of schip op aanbeveling van de 
luchtvaartautoriteit, havenautoriteit of een soortgelijke instantie in een land.

25. Elke claim die het gevolg is van het feit dat de aanbieder van een dienst die deel uitmaakt van uw 
geboekte reis geen enkel deel van uw geboekte reis (met uitzondering van excursies) kan leveren, 
inclusief fouten, insolventie, nalatigheid of verzuim.

26. Elke annulering of inperking die het gevolg is van een professionele verplichting of wijziging 
van uw recht op vakantie door uw werkgever, tenzij u of een reisgenoot of persoon bij wie u 
op uw reis verblijft, lid is van de strijdkrachten, politie, brandweer, verplegend personeel of 
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ambulancediensten of werknemers van een overheidsdienst en uw of hun geautoriseerde verlof om 
operationele redenen geannuleerd wordt.

27. Elke claim die het gevolg is van uw onvermogen om te reizen omdat u of een lid van het 
reisgezelschap geen geldig paspoort of een vereist visum heeft, kan verkrijgen of tonen.

WINTERSPORT
DEFINITIES – VAN TOEPASSING OP DEZE RUBRIEK

SKI UITRUSTING Ski's en snowboards (inclusief bindingen), skischoenen, snowboardschoenen 
en skistokken.

SKIPAK Skiliftpas, skischoolgeld en gehuurd skimateriaal, alle vooraf betaald.

WINTERSPORT

U bent gedekt voor de volgende activiteiten. Alle sporten en activiteiten 
gemarkeerd met een * zijn uitgesloten voor LICHAMELIJKE LETSELS en 
PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID. 
Gletsjerskiën*
Snowblading*
Schaatsen (op erkende pistes)
Snowboarden (onpiste of offpiste met een gids**)
Monoskiën
Sneeuwschoenwandelen
Toerskiën*
Met een tobogan sleeën*
Met een sneeuwscooter/skidoo* rijden
Skiën (onpiste of offpiste met een gids**)

** Een piste is een erkende en gemarkeerde skipiste binnen de grenzen van 
het vakantieoord.

SKI UITRUSTING EN HUUR VAN SKI UITRUSTING
WAT GEDEKT IS
SKI UITRUSTING
Tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is voor het toevallige verlies, diefstal of beschadiging 
van uw eigen ski uitrusting of gehuurde ski uitrusting tijdens een reis. Het maximumbedrag dat we per 
voorwerp, paar of set van voorwerpen betalen, staat in de uitkeringstabel. Het gehuurde skimateriaal is 
beperkt tot uw aansprakelijkheid zoals vermeld in de huurovereenkomst. 
Het te betalen bedrag is de waarde op het moment van aankoop verminderd met een aftrek voor slijtage 
op basis van de leeftijd van het voorwerp zoals vermeld in onderstaande tabel (of als het voorwerp 
voordelig gerepareerd kan worden, betalen we alleen de reparatiekosten).

Ski uitrusting tot 1 jaar oud 90% van de aankoopprijs
Ski uitrusting tot 2 jaar oud 70% van de aankoopprijs
Ski uitrusting tot 3 jaar oud 50% van de aankoopprijs
Ski uitrusting tot 4 jaar oud 30% van de aankoopprijs
Ski uitrusting tot 5 jaar oud 20% van de aankoopprijs
Ski uitrusting ouder dan 5 jaar Geen betaling
Als er geen aankoopbewijs is Geen betaling

HUUR VAN SKI UITRUSTING
We betalen u tot het bedrag dat in de uitkeringstabel vermeld is voor de redelijke kosten voor het huren 
van vervangend skimateriaal als gevolg van het toevallige verlies, diefstal, beschadiging of het tijdelijke 
verlies in transit van uw eigen skimateriaal gedurende meer dan 24 uur tijdens een reis.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.
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WAT NIET GEDEKT IS
1.  Alles wat vermeld staat in WAT NIET GEDEKT IS onder BAGAGE, PERSOONLIJK GELD EN PASPOORT.
2.  Claims waarbij u geen aankoopbewijs kunt tonen.

SKIPAK
WAT GEDEKT IS
We betalen u tot het in de uitkeringstabel vermelde bedrag voor het ongebruikte deel van uw skipak 
dat u voor het voorval, na uw lichamelijk letsel of ziekte tijdens een reis contractueel moet betalen. 
Gedeeltelijk ongebruikte dagen worden niet in aanmerking genomen.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Claims die voortvloeien uit bestaande medische aandoeningen.
2.  Schadeclaims waarbij u geen schriftelijke bevestiging van een arts gekregen hebt dat u door een 

dergelijk lichamelijk letsel of ziekte uw skipak niet kon gebruiken.
3.  Claims waarbij u niet bevestigt dat er geen terugbetaling van de ongebruikte skipakelementen 

mogelijk is.

PISTE DICHT
WAT GEDEKT IS
Indien u in het vooraf geboekte skioord buiten uw land van verblijf meer dan 24 aaneengesloten 
uren verhinderd bent om te skiën (met uitzondering van langlaufen), wegens onvoldoende sneeuw of 
onverwacht slecht weer waardoor het liftsysteem (met uitzondering van babysledes en liften die gebruikt 
worden voor vervoer binnen het skigebied door niet-skiërs) volledig gesloten is, betalen we u het bedrag 
dat in de uitkeringstabel vermeld wordt, voor de kosten van het vervoer en de kosten van de liftpas voor 
verplaatsingen van en naar een andere plaats. 
Als er geen alternatieve sites beschikbaar zijn, betalen we u een bedrag in contant geld tot het bedrag 
dat in de uitkeringstabel vermeld staat. 
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.

WAT NIET GEDEKT IS
1.  Reizen naar vakantieoorden buiten het gepubliceerde skiseizoen.
2.  Reizen waarbij u niet ten minste één overnachting van tevoren geboekt hebt. 
3.  Claims wanneer de sluiting van een liftsysteem plaatsvindt na de vooraf geboekte periode van uw 

reis.
4.  Claims waarbij u geen schriftelijke bevestiging van het resort management over de 

pistevoorwaarden ontvangen hebt waarin de sluiting van de faciliteiten, de reden voor de sluiting en 
de toepasselijke data bevestigd worden.

5.  Claims die zich voordoen tijdens reizen in uw land van verblijf.
6.  Eventuele kosten waarbij u vervoer, compensatie of alternatieve skimogelijkheden ter beschikking 

gesteld worden.
7.  Reizen in het noordelijk halfrond voor 1 november en na 31 maart.
8.  Reizen in het zuidelijk halfrond voor 1 mei en na 30 september.

SLUITING DOOR LAWINE OF AARDVERSCHUIVING
WAT GEDEKT IS
Als de toegang tot en van het skigebied geblokkeerd is of als het geplande openbaar vervoer geannuleerd 
wordt na lawines of aardverschuivingen tijdens een reis betalen we het bedrag tot de maximumgrens 
zoals aangegeven in de uitkeringstabel voor redelijke extra accommodatie en reiskosten.
Gelieve het onderdeel EEN CLAIM INDIENEN te raadplegen voor de documenten die u dient te verstrekken.
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WAT NIET GEDEKT IS
1.  Reizen naar vakantieoorden buiten het gepubliceerde skiseizoen.
2.  Reizen waarbij u niet ten minste één overnachting van tevoren geboekt hebt.
3.  Claims wanneer er een lawine of landverschuiving plaatsvindt na de vooraf geboekte periode van 

uw reis.
4.  Claims waarbij u geen schriftelijke bevestiging van het resort management over de 

pistevoorwaarden ontvangen hebt waarin de sluiting van de faciliteiten en de toepasselijke data 
bevestigd worden.
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EEN CLAIM INDIENEN
In noodgevallen moet u contact met ons opnemen op het nummer +32 240 034 61.
 

Voor alle andere claims kunt u ons bereiken op onze helplijn op het nummer +32 240 034 61 (maandag-
vrijdag van 9 tot 17 uur) om een claimformulier aan te vragen. U moet opgeven: 

 -  uw naam
 -  beknopte informatie over uw claim.

We verzoeken u ons binnen 28 dagen (tenzij anders vermeld) op de hoogte te stellen van de noodzaak 
om een claim in te dienen en de ingevulde claimformulieren zo spoedig mogelijk met de eventueel 
benodigde aanvullende documentatie terug te sturen.
Bewaar een kopie van alle documenten die ons toegezonden worden. Om ons te helpen een claim op 
een vlugge en eerlijke manier af te handelen, zullen we soms iemand moeten aanstellen om de claim af 
te handelen.
 

U zult informatie over uw claim moeten inwinnen terwijl u weg bent. Het is mogelijk dat we om meer 
documentatie vragen dan wat hieronder vermeld staat om uw claim te onderbouwen. Als u niet de nodige 
documentatie verstrekt, kan uw claim geweigerd worden. Hierna vindt u een lijst met de documenten die 
we nodig hebben om ons te helpen uw claim zo vlug mogelijk af te handelen.

VOOR ALLE CLAIMS
•  Uw originele boekingsfactuur(facturen) en reisdocumenten met vermelding van de reisdata 

en boekingsdatum.
•  Originele ontvangstbewijzen en rekeningen voor alle contante uitgaven die u moet betalen.
•  Originele rekeningen of facturen die u gevraagd wordt te betalen.
•  Gegevens over eventuele andere verzekeringen die het incident ook kunnen dekken.
•  Alle documentatie die u nodig hebt om uw claim te onderbouwen.
•  Voor alle claims met betrekking tot ziekte of letsel dient een medisch attest ingevuld te worden 

door de arts die u, een naaste verwante of een andere persoon met wie u reist of bij wie u verblijft, 
behandelt. Voor claims wegens overlijden hebben we een medisch attest nodig van de arts die u, 
een naaste verwante of een persoon met wie u reist of bij wie u verblijft, behandelt en vragen we 
een kopie van de overlijdensakte.

•  Originele ontvangstbewijzen of eigendomsbewijzen voor gestolen, verloren of beschadigde items.

VERTRAAGDE BAGAGE
•  Een 'Property Irregularity Report' van de vervoerder of de afhandelaars.
• Brief van de luchtvaartmaatschappij waarin de reden en de duur van de vertraging bevestigd worden 

en waarin vermeld wordt wanneer het voorwerp (de voorwerpen) naar u teruggestuurd wordt (worden).
•  Originele gespecificeerde ontvangstbewijzen voor eventuele noodaankopen.

VERTRAGING BIJ VERTREK
•  Schriftelijke bevestiging van de vervoerder (of hun afhandelaars) waarin de duur en de reden van de 

vertraging bevestigd worden.
•  Originele ontvangstbewijzen voor de aankoop van verfrissingen en maaltijden, of extra 

accommodatie indien nodig.
•  Als u na 24 uur vertraging op uw eerste heenreis ervoor kiest om te annuleren, een 

annuleringsfactuur en een brief van de vervoerder waarin de duur en de reden van de vertraging 
bevestigd worden.

BAGAGEDEKKING VOOR REIZEN IN HET BUITENLAND
•  In geval van verlies of diefstal, een politierapport waarin bevestigd wordt dat u het incident binnen 

24 uur na het opmerken van de vermiste voorwerpen bij de politie gemeld hebt.

CONTACT OPNEMEN
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•  In geval van verlies of beschadiging door de vervoerder, dient u een PIR (Property Irregularity Report) 
en een brief van de luchtvaartmaatschappij ter bevestiging van het (de) verloren voorwerp(en) te 
verkrijgen. Bewaar ook alle bagagelabels waar mogelijk.

•  In geval van verlies of diefstal van persoonlijk geld, een politierapport waarin bevestigd wordt wat er 
gebeurd is en wat er verloren is, en eventuele bankafschriften/bewijzen van een wisselkantoor als 
bewijs van eigendom.

•  Een schaderapport en een schatting van de reparatiekosten voor beschadigde voorwerpen.
•  Bewaar alle beschadigde voorwerpen die niet meer gerepareerd kunnen worden, omdat we ze 

mogelijk moeten inspecteren naar aanleiding van uw claim.
PASPOORT
•  Het rapport van de politie of de ambassade waarin bevestigd wordt dat u zich binnen 24 uur na het 

constateren van het ontbreken van het paspoort bij de lokale autoriteiten gemeld hebt.
•  Originele ontvangstbewijzen voor eventuele extra verblijfs- of reiskosten.

MEDISCHE KOSTEN EN DRINGENDE BIJSTAND
•  Bij een medische urgentie moet u contact met ons opnemen op het nummer +32 240 034 61. 
•  Voor ambulante behandeling (met uitzondering van breuken) moet u de behandeling betalen. 

Bewaar alle originele ontvangstbewijzen en vraag een medisch rapport van het ziekenhuis waarin de 
ziekte of het letsel, de behandeling en de eventuele opname- en ontslagdata bevestigd worden.

• Een medisch verslag van de arts waarin de behandeling en de medische kosten bevestigd worden.
• Als er nog openstaande kosten zijn, stuur dan een kopie van de openstaande rekening. Gelieve er 

ook op te vermelden dat het bedrag nog openstaat.
• Als u na onze voorafgaande toestemming extra kosten maakt, gelieve deze ontvangstbewijzen te 

overleggen.

GEMIST VERTREK/GEMISTE AANSLUITING
•  Bewijs van de reden voor het gemiste vertrek, bijvoorbeeld:

 - Fout van openbaar vervoer – brief die de duur en de reden van de vertraging bevestigt. 
 - Pech – rapport van het pechverhelpingsbedrijf met vermelding van de datum en wat er mis was 
met het voertuig.

 - Ongeval – Afdruk van de verantwoordelijke wegbeheerder of schriftelijke bevestiging van de 
politie met vermelding van de locatie, de duur en de reden van de vertraging.

 - Probleem op de snelweg – Afdruk van de verantwoordelijke wegbeheerder.
•  Bewijs van extra reis- en verblijfkosten als gevolg van een gemiste aansluiting. 

REISONGEVAL
•  Gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval, inclusief foto’s en videobewijs 

(indien beschikbaar).
•  Een medisch attest van de arts ter bevestiging van de omvang van het letsel en de gegeven 

behandeling, met inbegrip van opname of ontslag in het ziekenhuis.
•  Een overlijdensakte (indien van toepassing).
•  Volledige details van eventuele getuigen, waarbij indien mogelijk schriftelijke verklaringen verstrekt 

worden.

REISANNULERING
•  Originele annuleringsfactu(u)r(en) met vermelding van alle gemaakte annuleringskosten en 

eventuele terugbetalingen.
•  Om een claim in te dienen voor abandonnement na 24 uur vertraging moet u van de vervoerder een 

schriftelijk rapport ontvangen waarin de duur en de reden van de vertraging bevestigd worden.
•  Als uw claim betrekking heeft op andere gedekte omstandigheden zullen we in detail aangeven 

welke documenten u in de schadeformulieren dient te verstrekken.

WINTERSPORT
SKIPAK
•  Schriftelijke bevestiging van het bedrijf waar u het skipak gekocht hebt en dat er geen restitutie van 

de ongebruikte elementen mogelijk is.
•  U moet een schriftelijke bevestiging van een arts krijgen dat het gebruik van het skipak door het 
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lichamelijk letsel of de ziekte gestopt is.

SKI UITRUSTING
•  In geval van verlies of diefstal, een politierapport waarin bevestigd wordt dat u het incident binnen 

24 uur na het opmerken van de vermiste voorwerpen bij de politie gemeld hebt.
•  In geval van verlies of beschadiging door de vervoerder, dient u een PIR (Property Irregularity Report) 

en een brief van de luchtvaartmaatschappij ter bevestiging van het (de) verloren voorwerp(en) te 
verkrijgen. Bewaar ook alle bagagelabels waar mogelijk.

•  Een schaderapport en een schatting van de reparatiekosten voor beschadigde items.
•  Bewaar alle beschadigde voorwerpen die niet meer gerepareerd kunnen worden, omdat we ze 

mogelijk willen inspecteren.
•  Alle huurbewijzen en bagagelabels (indien van toepassing).

DEKKING BIJ GESLOTEN PISTE/LAWINE
•  Schriftelijke bevestiging van het resort management waarin de sluiting van de faciliteiten en de 

toepasselijke data bevestigd worden.

KLACHTENPROCEDURE
We stellen alles in het werk om u de hoogste servicestandaard te bieden. Als onze service op een bepaald 
moment niet voldoet aan de standaard die u van ons verwacht, wordt in de onderstaande procedure 
uitgelegd wat u moet doen.
U kunt contact opnemen met het Klachtenteam, dat namens u een onderzoek zal regelen, op: +32 240 034 61.
Als het na afloop van ons onderzoek onmogelijk is om tot een akkoord te komen, kunt u het recht hebben 
om een beroep te doen op de relevante toezichthoudende autoriteit:
The Ombudsman for Insurance – Ombudsman van de verzekeringen
De Meeûssquare 35,
Brussel, 1000
België
http://www.ombudsman.as
Deze procedures hebben geen invloed op uw recht om juridische stappen te ondernemen.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Gegevens die verband houden met uzelf, uw verzekeringsdekking krachtens deze verzekeringspolis 
en klachten worden door ons bewaard (waarbij we optreden als Verwerkingsverantwoordelijke) voor 
het afsluiten van verzekeringen, beheren van de polis, behandelen van vorderingen, aanbieden van 
reisverzekeringen, behandelen van klachten, controleren van sancties en voorkomen van fraude, 
in overeenstemming met de bepalingen van de geldende gegevensbeschermingswet en volgens de 
verzekeringen die vermeld worden in de privacyverklaring op onze website (zie onderaan).
We verzamelen en verwerken die gegevens zoals vereist met het oog op de uitvoering van onze 
verzekeringsovereenkomst met u of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, of anderszins 
in het licht van onze rechtmatige belangen bij het beheer van onze onderneming en het aanbieden van 
onze producten en diensten.
Deze activiteiten omvatten mogelijk:

a. het gebruik van gevoelige informatie over de gezondheid of gevoeligheid van uzelf of anderen 
op wie uw bijstandswaarborg betrekking heeft, teneinde de diensten te kunnen aanbieden zoals 
beschreven in deze polis. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat we die 
informatie gebruiken voor voorgemelde doeleinden,

b. het vrijgeven van informatie over uzelf en uw verzekeringsdekking aan ondernemingen binnen de 
AXA-groep, aan onze dienstverleners en agenten, teneinde uw verzekeringsdekking te beheren 
en te verschaffen, teneinde u reisbijstand aan te bieden, voor het voorkomen van fraude, om 
betalingen te innen, en anderszins zoals vereist of toegestaan door de geldende wetgeving;

c. toezicht houden op en/of opnemen van uw telefoongesprekken met het oog op het bewaren van 
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gegevens, opleiding en kwaliteitscontrole; 
d. technische studies voor het analyseren van claims en premies, aanpassen van prijzen, 

ondersteunen van inschrijvingsprocedures en consolideren van financiële verslaggeving 
(incl. regulerend); gedetailleerde analyses over claims/missies/oproepen voor een betere 
opvolging van providers en operaties; analyses van klantentevredenheid en het aanmaken van 
klantensegmenten teneinde de producten beter te kunnen aanpassen aan de behoeften van 
de markt; 

e. het verkrijgen en opslaan van relevant en aangepast ondersteunend bewijs voor uw claim, 
teneinde de diensten te kunnen verlenen krachtens deze polis en uw claim te bevestigen; en

f.  verzenden van feedbackverzoeken of onderzoeken naar u met betrekking tot onze dienstverlening 
en andere communicatie met betrekking tot klantenservice.

We zullen expliciet om uw toestemming vragen alvorens we uw persoonsgegevens gebruiken of aan een 
andere partij doorgeven, teneinde contact met u op te nemen over andere producten of diensten (direct 
marketing). U kunt uw toestemming voor marketing op elk gewenst moment intrekken, of ervoor kiezen 
geen feedbackverzoeken meer te ontvangen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor 
gegevensbescherming (zie onderstaande contactgegevens).
We voeren deze activiteiten uit in het VK, in en buiten de EER, in verband waarmee de data bes-
chermingswetten of -overeenkomsten die we met de ontvangende partijen zijn aangegaan, een vergelijk-
baar beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden.
Door deze polis aan te kopen en gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u dat we uw 
persoonsgegevens gebruiken, en stemt u in met ons gebruik van gevoelige informatie, beide zoals 
hierboven beschreven. Als u ons gegevens van andere personen verstrekt, gaat u ermee akkoord hen te 
informeren over ons gebruik van hun gegevens zoals hierin en in onze privacyverklaring op de website 
(zie hieronder) beschreven.
U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die we over u bezitten, en u hebt tevens 
andere rechten in verband met de manier waarop we uw gegevens gebruiken (zoals uiteengezet in onze 
privacyverklaring – zie onderaan). Gelieve ons ervan op de hoogte te brengen indien u denkt dat bepaalde 
informatie die we over u bezitten, foutief is, zodat we het kunnen verbeteren.
Indien u wenst te weten welke informatie AXA Reisverzekering over u bewaart, of indien u andere vragen 
of zorgen hebt betreffende ons gebruik van uw gegevens, gelieve ons te schrijven op: 
Inter Partner Assistance – Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Louizalaan 166
1050 Brussel
E-mail: dpo.BNL@axa-assistance.com
Onze volledige privacyverklaring is na te lezen op: www.axa-assistance.com/en.privacypolicy 
U kunt ook een papieren exemplaar bij ons aanvragen.


