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Reisverzekering
Product Informatiefiche

FIDEA nv

Vakantiepolis

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer informatie kan u ook terecht bij uw bemiddelaar.
Welk soort verzekering is dit ?
Deze polis is bestemd voor personen die alleen, in familiaal verband of in een groep van maximaal 7 personen een vakantie- of zakenreis ondernemen die maximaal 90 dagen duurt. Deze verzekering biedt u de mogelijkheid tot het samenstellen van een totaalpakket met minimaal een dekking
voor bijstand van personen

Wat is verzekerd ?
Basiswaarborg


Basiswaarborg

Reisbijstand voor de verzekerde personen
o

o

Wat is niet verzekerd ?



Verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en
bevallingskosten



Verwikkeling of verergering van reeds bestaande ziekten



Ongevallen en gebeurtenissen die te wijten zijn aan opzet
van de verzekerde



Ongevallen die gebeuren met een luchtvaartuig anders dan
als passagier of tijdens winstgevende sportbeoefening

In België


Overbrenging van een zieke, gewonde of
overledene en de medereizigers



Redding en opsporing tot maximaal
€2 500,00

In het buitenland


Betaling van medische, opsporings- en
reddingskosten tot maximaal €25 000,00
(verdere info zie “zijn er nog dekkingsbeperkingen”)



Repatriëring



Overbrenging van stoffelijk overschot



Terugkeer van andere verzekerden



Overkomst van een familielid bij afwezigheid van een meerderjarig gezinslid tot
een bedrag van €75,00 per dag met een
maximum van zeven dagen

Optionele waarborgen
Verzekering van het voertuig
o

Schadegeval veroorzaakt door alcoholintoxicatie of een
gelijkaardige toestand

o

Interne gebreken van het voertuig, schade aan banden,
schade veroorzaakt door lading of door laden en lossen

Verzekering van het reisgoed



Vervroegd naar huis

o



Verlengd verblijf tot een bedrag van
€75,00 per dag met een maximum van zeven dagen

Diefstal uit een voertuig of verblijfplaats die niet op slot
werd gedaan

o

Diefstal uit een open passagiers- of kofferruimte en uit
een verlaten voertuig indien de goederen van buitenaf
zichtbaar waren

o

Schade door slijtage, eigen gebruik of schade door sleet of
een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud



Dringende hulp

 Reisbijstand voertuig
o

Na ongeval in België

o

Na ongeval, panne, diefstal of bij ziekte/ongeval van
de bestuurder in het buitenland

Verzekering lichamelijke ongevallen
o

Arbeids(weg)ongevallen

o

Ongevallen door opzet of zware fout van de begunstigden

o

Vergoedingen en kosten voor bepaalde verkeersslachtoffers zoals voetgangers, fietsers en passagiers
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(vervolg)

Optionele waarborgen
Verzekering van het voertuig
o

Vervollediging van een gedeeltelijke naar een volledige omnium dekking voor het verzekerde voertuig voor de duur van
de reis

Verzekering van de kosten van annulatie
o

Verergering van reeds bestaande ziekten

o

Ongevallen door opzet van de begunstigden
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(vervolg)

Verzekering van het reisgoed
o

Diefstal, beschadiging of vernieling van reisgoed (werkelijke
waarde van het voorwerp), gehuurde voorwerpen en geld,
waardepapieren en reisdocumenten. Motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en boten, beschouwen wij niet als reisgoed.

Verzekering lichamelijke ongevallen
o

Lichamelijke ongevallen


Vergoeding evenredig aan de graad van ongeschiktheid vanaf de ongeschiktheid meer dan 5% bedraagt



Vergoeding in geval van ernstige blijvende letsels



Vergoeding in geval van overlijden

Verzekering van de kosten van annulatie
o

Kosten door annulatie van de reis of door het vroegtijdig afbreken wegens een van de overmachtsituaties zoals vermeld
in de algemene voorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen ?
Basiswaarborg
!

Franchise van €100,00 per schadegeval voor de vergoeding van medische, opsporings- en reddingskosten

!

Pas tussenkomst na uitputting van de prestaties van het
ziekenfonds

Optionele waarborgen
!

Gedeeltelijke omniumverzekering kan enkel omgevormd naar een volledige worden indien deze bij Fidea
werd onderschreven

!

Franchise van 2.5% (of 5% voor sportwagen of cabriolet) op de verzekerde waarde voor de vergoeding van
schade aan het voertuig

!

Franchise van €75,00 per schadegeval voor de vergoeding van schade aan reisgoed, gehuurde voorwerpen en
geld, waardepapieren en reisdocumenten

!

Franchise van €100,00 per schadegeval voor de vergoeding van medische en aanverwante kosten

!

Vergoeding voor overlijden en blijvende ongeschiktheid
kunnen niet worden gecumuleerd

!

Indien de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt is, dan
o

Wordt bij overlijden enkel de werkelijke gedragen begrafeniskosten vergoed tot een
maximum van

o

Wordt bij blijvende ongeschiktheid de vergoeding tot de helft herleid
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Afhankelijk van de gekozen “zone” in de bijzondere voorwaarden bent u verzekerd in;
o

De hele wereld

o

Alle landen van geografisch Europa, uitgezonderd Albanië. De verzekering van het voertuig geldt echter enkel in de landen
waar de bij Fidea onderschreven gedeeltelijke omniumverzekering van toepassing is
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Waar ben ik gedekt ?

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Binnen tien dagen na de gebeurtenis waarvoor de verzekering wordt ingeroepen, aangifte hiervan doen

•

Ter plaatse dient u de nodige inlichtingen te noteren op het schadeaangifteformulier en dit zo snel mogelijk aan Fidea of aan de tussenpersoon bezorgen

•

Bij kwetsuren of ziekten de voorschriften van het ziekenfonds opvolgen

•

Bij een auto-ongeval waarbij een derde partij is betrokken, een Europees aanrijdingsformulier invullen én aangifte doen aan uw verzekeraar “Burgerlijke aansprakelijkheid”

•

Bij diefstal klacht indienen bij de plaatselijke overheid
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Wanneer en hoe betaal ik ?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De verzekeringen beginnen op de dag die werd
opgegeven als begindatum, maar ten vroegste de dag volgend op de ontvangst door Fidea van de verzekeringsaanvraag. De duur moet de heenreis, het verblijf te plaatse en de terugreis omvatten. De verzekeringen eindigen om 24 uur op de datum die als einddatum van de reis werd
aangeduid

Hoe zeg ik mijn contract op ?
Indien de duur van de verzekeringen ten minste 30 dagen bedraagt, hebt u het recht de polis op te zeggen. U moet deze opzegging doen binnen
de 14 dagen nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen.
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