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ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat 44 1040 Brussel
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document werd niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en
precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Bagageverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen in
het voordeel van de verzekerde wanneer deze het slachtoffer is van incidenten met betrekking tot zijn bagage.

Wat is niet verzekerd ?

Wat is verzekerd ?

Bagageverzekering dekt onder andere niet :

Bagageverzekering dekt onder andere:


Diefstal met
aanranding;



Totale of gedeeltelijke vernietiging ;



Het
verlies
tijdens
luchtvaartmaatschappij;



Vertraging van de aflevering met minstens 12 uur op de
plaats van bestemming (heenreis), bij bewaarneming door
een luchtvaartmaatschappij.



vastgestelde

het

braak

of

vervoer

vastgestelde

door

een

Terugbetaling tot een max. van € 300 per persoon voor de
noodzakelijke eerste aankopen in geval van bagageverlies.



Iedere gebeurtenis die gekend was op het moment van de
ondertekening van de verzekering of op het moment van
de reservering van de reis;



De
gevallen
die
geldigheidsperiode;



Het onvermogen van de aansprakelijke derde;



Muntstukken, bankbiljetten, cheques ;



Hardware, software en computeraccessoires ;



Bank- en kredietkaarten ;



Fietsen, gemotoriseerde voertuigen, motorhomes,
motoren voor vaartuigen of vliegtuigen, aanhangwagens
en caravans, windsurfplanken en surfplanken, ski’s, boten
en andere transportmiddelen, alsook hun toebehoren,
professioneel materiaal;



Dieren, handelswaar, bouwmaterialen en meubelen ;



Muzieksinstrumenten, kunstvoorwerpen, antiek,
verzamelingen, koopwaren ;



Brillen, contactlenzen, prothesen en apparaten allerlei.

plaatsvonden

buiten

de

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Het maximaal verzekerde bedrag : € 4.000 per verzekerde
persoon;

!

Verrekijkers, film- en fotomateriaal, toestellen voor
opname en weergave van geluid of beeld en hun
toebehoren, pelsmantels, lederen vesten, juwelen,
voorwerpen vervaardigd uit edele metalen, edelstenen,
parels en horloges zijn enkel en alleen tegen diefstal
gedekt as ze door de begunstigde gedragen worden of
werden ondergebracht in een hotelkluis mits vertoon van
registratie in dat hotel. In dit laatste geval is onze
waarborg aanvullend op de verzekering van de
hoteleigenaar.

1

Waar ben ik gedekt?
De waarborg voor bagageverzekering geldt wereldwijd, uitgezonderd uw woonplaats.

Wat zijn mijn verplichtingen?


Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken;



Zonder verwijl Touring alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

Wanneer en hoe dien ik te betalen?
Onmiddellijk na het ondertekenen van de polis dient de betaling te gebeuren. De betaling verloopt via uw reisorganisator of tussenpersoon

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborgen vangt aan om 0u op de dag die als aanvangsdatum van de reis in de bijzondere voorwaarden vermeld is en eindigen
om 24 u op de da die als einddatum van de reis in de algemene voorwaarden vermeld is.

2
Hoe kan ik mijn contract opzeggen?


Indien de polis een looptijd heeft van minder dan 30 dagen : geen mogelijkheid om contract op te zeggen;



Indien de looptijd langer is dan 30 dagen : heeft de verzekeringsnemer de mogelijkheid het contract per aangetekend
schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs op te zeggen, met
onmiddellijke uitwerking op de dag van de kennisgeving , en dit binnen de 14 dagen na de ontvangst door de verzekeraar
van de verzekeringsaanvraag of de voorgetekende polis.
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