ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN NAAR HET BUITENLAND
GEKOPPELD AAN DE VISA CLASSIC KAART
Een uiterst volledige en GRATIS dekking voor u en uw gezin
CERTIFICAAT
100.000 EUR + 30.000 EUR

3. Wat wordt verstaan onder openbaar vervoer?

Vertrekt u met vakantie of gaat u op reis naar het
buitenland ?

Dit zijn de vervoermiddelen die over een vergunning beschikken voor
het vervoer van personen op regelmatige lijnen: vliegtuig, trein,
schip. Ook pendeldiensten met het vliegtuig, chartervliegtuigen en
touringcars worden beschouwd als openbaar vervoermiddel, op
voorwaarde dat het toestel of vervoermiddel werd afgehuurd door
een touroperator of reisbureau.
Wordt gelijkgesteld met een openbaarvervoermiddel, een
huurwagen, in het kader van een kortetermijnhuurovereenkomst. In
dat geval moet er bewezen worden dat, in overeenstemming met de
verhuurder van de wagen, het voorzien was om 100% van de huur
met de kaart te betalen.

Wanneer u 100% van de prijs van het biljet voor uw vervoer
naar het buitenland of minstens 30% van de prijs van uw
georganiseerde reis waarin het vervoer is begrepen, of 100%
van het contract voor uw huurwagen met uw Visa Classic
kaart betaalt, kent Bank Card Company u een buitenlandse
reisongevallenverzekering van 100.000 EUR toe dat het risico
dekt van overlijden of blijvende invaliditeit.
Een bijkomende vergoeding van 30.000 EUR dekt andere
aanverwante kosten.

4. Wat wordt verstaan onder een huurwagen?

1. Voorwerp van de dekking

Elk gemotoriseerd voertuig met minstens 4 wielen dat wordt
gebruikt voor het privé-vervoer van personen. Geleaste of op lange
termijn gehuurde wagens vallen niet onder de dekking.

De reisongevallenverzekering is een verzekeringsplan dat het
overlijden of de blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
van de houder van een Visa Classic kaart beheerd door Bank Card
Company NV en de leden van zijn gezin dekt, wanneer zij zich aan
boord van een openbaarvervoermiddel verplaatsen, op voorwaarde
dat deze verplaatsing deel uitmaakt van een buitenlandse reis en
dat deze reis betaald werd met een Visa Classic kaart beheerd door
Bank Card Company NV.

5. Wanneer geniet men deze verzekering?
De verzekering wordt automatisch van kracht wanneer de prijs van
het gedekte vervoermiddel of het huurcontract voor de wagen werd
betaald met een Visa Classic kaart beheerd door Bank Card
Company NV volgens de voorwaarden van de artikels 1 en 3.

Deze verzekering omvat eveneens een bijkomende vergoeding ter
dekking voor opsporing, redding of, in geval van overlijden,
repatriëring van het stoffelijke overschot, ingevolge een door deze
verzekeringspolis gedekt ongeval. Deze vergoeding is ten belope van
maximum 30.000 EUR en is beperkt tot de uitkering van de sommen
die niet uitgekeerd worden door de sociale-zekerheidsinstellingen of
door andere verzekeringen opgesteld ten gunste van het slachtoffer.

6. Kaping, aanranding, terrorisme
In het kader van deze verzekering is dekking van de verzekerden
gewaarborgd in geval van kaping, aanranding, terrorisme en
gevangenneming, voor zover de verzekerde persoon daaraan niet
actief heeft deelgenomen.

2. Wie is de verzekerde?
Uit hoofde van een kaart, de houder van een Visa Classic kaart
beheerd door Bank Card Company NV , zijn echtgenote (*) en zijn
kinderen jonger dan 25 jaar die nog ten laste zijn, zelfs wanneer zij
afzonderlijk reizen; elke houder van een Visa Classic kaart beheerd
door Bank Card Company NV, zelfs wanneer zijn buitenlandse reis
betaald werd met een andere door Bank Card Company NV beheerde
Visa-kaart dan de zijne, voor zover er dezelfde reisverzekering aan
gekoppeld is (zie opmerkingen onder de punten 7 en 8).

(*) Onder echtgenote wordt verstaan : echtgenoot of echtgenote of de persoon die op een
met een huwelijk vergelijkbare wijze op hetzelfde adres samenwoont met de houder en
gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de houder.
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7. Wat zijn de vergoedingen?

10. Uitsluitingen

De maatschappij zal de volgende vergoedingen betalen wanneer aan
een verzekerde een gedekt ongeval overkomt, dat binnen de 12
maanden één van de hiernavolgende gevolgen veroorzaakt:

Uitgesloten zijn overlijden of verwondingen ten gevolge van :
zelfmoord of poging tot zelfmoord; invasie, opstand, staatsgreep, al
dan niet verklaarde oorlog; misdrijven begaan door de verzekerde
persoon of diens begunstigden;
dronkenschap aan het stuur; weddenschappen, uitdagingen en
onmiskenbaar gevaarlijke handelingen; snelheids- of
uithoudingswedstrijden met motorvoertuigen alsmede oefenritten
met het oog op dergelijke wedstrijden.
De waarborgen van de verzekering gelden niet in geval van
ongevallen ten gevolge van ioniserende straling of radioactieve
besmetting door kernbrandstof of uitstoot ten gevolge van
kernverbranding. De verzekering dekt geen ongevallen met giftige,
radioactieve explosieven of andere gevolgen van enigerlei explosieve
kernconstructie of kernbestanddelen daarvan.

Leeftijd van de
verzekerde

15 jaar en ouder
tussen 5 en
15 jaar
jonger dan
5 jaar

Vergoeding bij
overlijden

Vergoeding
bij blijvende
volledige
invaliditeit (*)

100.000 EUR

100.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

10.000 EUR(**)

10.000 EUR

11. Aangifte

(*) Volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten
(**) Evenwel beperkt tot de toepassing van de geldende wettelijke
beschikkingen

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
Elke aangifte dient binnen 30 dagen na het ongeval in het bezit van
de verzekeringsmakelaar te zijn :

De blijvende fysische invaliditeit zal evenredig met de
invaliditeitsgraad vergoed worden , indien deze gelijk is aan of hoger
dan 25%. Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger dan
66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden
aan 100%.

MDB Reinsurance Brokers NV,
Waterloosesteenweg 935,
B-1180 Brussel.

De maximumvergoeding per verzekerde is 30.000 EUR voor de
gedekte opsporings-, reddings- of repatriëringskosten.
De maximumvergoeding per verzekerde is 130.000 EUR voor de
houder van een Visa Classic kaart beheerd door Bank Card Company
NV

HANS VERSTRAETE
Afgevaardigde Beheerder
NAVIGA NV

Wanneer het ticket van een houder van een Visa Classic kaart
beheerd door Bank Card Company NV werd betaald met een andere
door Bank Card Company NV beheerde Visa kaart, is de
maximumvergoeding die van de kaart van de houder, die de reis
onderneemt en, als hij houder van meerdere kaarten is, is de
maximumvergoeding die van de kaart die de hoogste dekking biedt,
onafhankelijk van het aantal Visa verzekeringscertificaten in zijn
bezit.

Het risico wordt gedekt door NAVIGA NV,
Mechelsesteenweg 66 - 2018 Antwerpen
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nummer 0573 (K.B.
4/7/79).
Dit certificaat is geldig zolang de polis van kracht is.

Integrale tekst van de polis.

8. Opmerking

Dit certificaat is een uittreksel uit een verzekeringspolis waarvan
een kopie verkrijgbaar is bij MDB Reinsurance Brokers NV.
In geval van onenigheid omtrent de interpretatie van dit certificaat
is de originele polis bindend.

De tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij is beperkt tot
12.395.000 EUR per gebeurtenis voor groepsreizen van verzekerden
en tot 22.311.000 EUR voor het geheel van de vergoedingen
verschuldigd voor een gebeurtenis; de maatschappij zal een
evenredige regel toepassen om die bedragen niet te overschrijden.
Het totaalbedrag van de vergoedingen verschuldigd door de
maatschappij krachtens deze overeenkomst, voor het geheel van de
schadegevallen in hetzelfde jaar, is beperkt tot 24.790.000 EUR.
9. Aan wie wordt de schadevergoeding uitgekeerd?
De betaling van de schadevergoeding gebeurt rechtstreeks aan de
verzekerde. In geval van diens overlijden zijn de begunstigden, in
volgorde:
1. De aangeduide begunstigde;
2. De echtgenoot of echtgenote, of de persoon die op een met een
huwelijk vergelijkbare wijze samenwoont met de kaarthouder
en op dat adres gedomicilieerd is;
3. De kinderen;
4. De kleinkinderen en andere nakomelingen
5. De ouders
6. De broers en zusters.
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