Reisverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

ATV NV

Kapitaal reisongeval

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?
Kapitaal Reisongeval is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen
in het voordeel van de verzekerde wanneer de verzekerde overlijdt of blijvende invalide is na een ongeval in het buitenland.

Wat is niet verzekerd ?

Wat is verzekerd ?
Kapitaal Reisongeval dekt onder andere:

Kapitaal reisongeval dekt onder andere niet :





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

Overlijden of blijvende invaliditeit na :

•

Een ongeval in het buitenland;

•

Inhalatie van gassen of opname van giftige of
bijtende substanties;



De
gevallen
die
geldigheidsperiode;

•

Ontwrichtingen, verwringingen, spiertrekkingen
of scheuringen veroorzaakt door een plotse
krachtinspanning;



Het onvermogen van de aansprakelijke derde;



Aandoeningen en gebeurtenissen ten gevolge van drugs,
alcohol of niet voorgeschreven productgebruik in zoverre
dit boven de wettelijke grenzen is;



Lichamelijk letsel opgelopen bij of als gevolg van een
beroepsbezigheid,
aangaande
elke
begunstigde
werknemer, krachtens een arbeids- of leercontract
(buiten annuleringsdekking).



Professionele sporten.

•
•


Aandoeningen door bevriezing, door felle zon of
grote hitte, zonnebrand uitgezonderd;
Verdrinking;

Gezondheidsaandoeningen die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval of
van ene poging tot redding van in gevaar verkerende
personen of goederen.

plaatsvonden

buiten

de

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Maximaal € 12.500 in geval van blijvende invaliditeit
of overlijden;

!

Indiien de verzekerde een motor van meer dan 150
cc berijdt : 70% vd nominale waarde van de
verzekerde waarborg;

!

Indiien de verzekerde slachtoffer nav bepaalde
sporten : 50% vd nominale waarde van de
verzekerde waarborg;

!

Leeftijdsgrens :
 Het contract eindigt van rechtswege op he
einde van het verzekeringsjaar waarin de
verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt;
 De verzekerde ka echter de polis
verderzetten na deze leeftijd, de
waarborgen worden dan teruggebracht.
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Waar ben ik gedekt?
De waarborgen voor optie kapitaal reisongeval gelden wereldwijd, met uitzondering van het land van 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.

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

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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