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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT BLUE LIFE EUROP ASSISTANCE
Onderhavige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het contract BLUE LIFE dat tussen EUROP ASSISTANCE en de verzekeringsnemer is
afgesloten. Ze legt de prestaties vast die door EUROP ASSISTANCE aan de verzekerden worden gewaarborgd.

I.

wetenschappelijk
paarden, vee.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

materiaal,

bouwmateriaal,

huismeubilair,

1.1 DEFINITIES
7° WOONPLAATS
De plaats waar u gewoonlijk verblijft in België met uw familie.
Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot uw privédomein
behoort (woning, tuin, park, bijliggende woonsten, garages,
stallen enz.).

1° DE VERZEKERINGSNEMER
De onderschrijver van het contract.
2° DE VERZEKERDEN
De hierna bepaalde personen die met naam in de bijzondere
voorwaarden van het contract vermeld zijn onder de titel
“begunstigden”. Ze dienen in België gedomicilieerd te zijn of er
gewoonlijk te verblijven.
Al naargelang het onderschreven contracttype, zijn zij:
• Individuele BLUE LIFE:
één enkele persoon die minstens 60 jaar oud is bij de
onderschrijving van het contract.
• Echtpaar BLUE LIFE:
het feitelijk of wettelijk echtpaar of twee personen die onder
hetzelfde dak leven. Een van hen moet minstens 60 jaar oud zijn
bij de onderschrijving van het contract.
Uitbreiding van het begrip verzekerde
Ook wanneer zij niet in de bijzondere voorwaarden van het
contract vermeld zijn, wordt het begrip verzekerde gedeeltelijk
uitgebreid tot de hierna bepaalde personen op voorwaarde dat
ze in België gedomicilieerd zijn:
• Uw kleinkinderen (tot 16 jaar):
zij genieten dezelfde prestaties als u, wanneer zij bij u zijn of
wanneer zij u vergezellen tijdens een verplaatsing. De prestatie
4.12 (medische kosten in het buitenland) geldt echter alleen
voor hen wanneer zij gewond zijn bij een ongeval waarbij het
verzekerde voertuig betrokken is.
• Uw reisgezellen:
zij genieten uitsluitend de prestaties vermeld in hoofdstuk IV
wanneer zij u gratis vergezellen aan boord van het verzekerde
voertuig en zij verwond zijn bij een ongeval waarin het
verzekerde voertuig betrokken is.

8° DE WAARBORG
Het geheel van prestaties waartoe wij ons contractueel
verbonden hebben. Elke in deze overeenkomst vermeld bedrag
(gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming...)
geldt inclusief alle belastingen.
9° VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
De gebeurtenissen die recht geven op onze prestaties wanneer
ze bij toeval gebeuren in een door het contract gedekt land.
Deze gebeurtenissen zijn beschreven in de overeenkomst.
10° IMMOBILISEREND ONGEVAL
Elke aanrijding, botsing tegen een vast of bewegelijk lichaam,
omkanteling, uit de baan gaan of brand van het verzekerde
voertuig dat al dan niet in beweging is en dat tot onmiddellijk
gevolg heeft dat het voertuig niet geschikt is voor het verkeer of
dat het rijden ermee volgens het verkeersreglement gevaarlijk
is.
11° SCHADEGEVAL
Een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis, die schade
aanricht aan uw woonplaats (ongeval, brand, ontploffing,
waterschade, storm, hagel) en die het voorwerp uitmaakt van de
in 3.5 en 3.6 vermelde prestaties.
12° VAKLUI
Voor de in 3.4 en 3.5 vermelde prestaties zijn het de door ons
erkende vaklui, die beroepshalve werkzaam zijn in de
bouwsector en in staat zijn om de oorzaken van een
onmiddellijk gevaar te beperken en voorlopige of definitieve
herstellingen uit te voeren volgens de regels van de kunst
(loodgieter, verwarmingstechnicus, elektricien, dakbedekker,
glazenmaker, timmerman).

3° DE VERZEKERAAR
EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V., RPR 0457.247.904, erkend
onder codenummer 1401 om de tak 18 (Bijstand) uit te oefenen
(K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96), met hoofdzetel in de
Triomflaan 172 te 1160 Brussel.

1.2 BETEKENIS VAN DE AFKORTINGEN D, B/E, E, B

4° VERZEKERDE VOERTUIGEN
Het voertuig dat aan een van de verzekerden toebehoort,
waarvan het maximum toegelaten gewicht niet meer dan 3,5
ton bedraagt en de gekoppelde aanhangwagen (aanhangwagen
voor bagage, niet-residentiële caravan, campingcar) die in
België ingeschreven zijn, op voorwaarde dat ze in de bijzondere
voorwaarden van het contract met hun inschrijvingsnummer
vermeld zijn.
Bij wijze van uitbreiding wordt de vervangwagen eveneens als
verzekerd voertuig beschouwd. Hieronder verstaat men het
voertuig dat aan een in België gedomicilieerde derde toebehoort,
indien dit voertuig voor maximum één maand het vermelde
voertuig vervangt dat tijdelijk onbruikbaar is. Wij moeten op de
hoogte gebracht worden van deze vervanging.

Voor de toepassing van de waarborg hebben deze afkortingen de
volgende betekenis:
D:
de prestaties met deze afkorting zijn van toepassing bij de
verzekerde gebeurtenissen die in de woonplaats in België
plaatsvinden.
B/E:
de prestaties met deze afkorting zijn van toepassing bij
verzekerde gebeurtenissen die plaatsvinden bij een
verplaatsing in België of in het buitenland, in een door het
contract gedekt land.
E:
de prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van
toepassing bij verzekerde gebeurtenissen die plaatsvinden
in het buitenland, in een door het contract gedekt land.
B:
de prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van
toepassing bij verzekerde gebeurtenissen die plaatsvinden
tijdens een verplaatsing in België.

5° FIETS EN MOTORFIETS (-125 cm3)
De fiets en de bromfiets (- 125 cm3) van de verzekerde, die niet
in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld zijn,
genieten de in 6.12 vermelde prestaties.

1.3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID

6° BAGAGE EN KAMPEERMATERIAAL
De persoonlijke voorwerpen die de verzekerde meeneemt of
vervoert aan boord van het verzekerde voertuig. Tot bagage
worden niet gerekend: zweefvliegtuigen, boten, handelswaar,

Onder voorbehoud van de in 1.2 vermelde bepalingen en van de
voorwaarden van de overeenkomst, verschillen uw waarborg en zijn
geografische uitgestrektheid al naargelang het contract dat u
onderschreven heeft.
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1° BLUE LIFE België
Uw waarborg is van toepassing:
• thuis, voor de met D vermelde prestaties van de hoofdstukken
II (informatie) en III (bijstand thuis);
• in België, bij een verplaatsing buiten uw woning, voor de met B
en B/E vermelde prestaties van de hoofdstukken IV, V en VI
(bijstand aan personen en eventueel aan het verzekerde
voertuig).
2° BLUE LIFE BELGIË + BUITENLAND
Indien u deze formule onderschreven heeft, is uw waarborg van
toepassing:
• thuis, voor de met D vermelde prestaties van de hoofdstukken
II (informatie) en III (bijstand thuis);
• in België, bij een verplaatsing buiten uw woning, voor de met B
en B/E vermelde prestaties van de hoofdstukken IV, V en VI
(bijstand aan personen en eventueel aan het verzekerde
voertuig);
• en in het buitenland:
- in alle landen van de wereld (behalve de uitgesloten
landen) voor de met E en B/E vermelde prestaties van de
hoofdstukken IV en V (bijstand aan personen);
- in de landen van geografisch Europa + Cyprus, Turkije
(Europees gedeelte), met uitsluiting van de Azoren, Madeira
en de Canarische Eilanden, voor de met E en B/E vermelde
prestaties van hoofdstuk VI (bijstand aan het voertuig) en
voor de prestatie 4.5 (plaatsvervangend chauffeur).
Uitgesloten landen:
• Afghanistan - Antarctica - Bouvet - Britse gebieden van de
Indische Oceaan - Christmaseilanden - Cocoseilanden Falkland - Georgië - Heard en Mcdonald - Kiribati - Marshall Micronesië - Minor Eilanden - Nauru - Niue - Palau Pitcairneilanden - Salomoneilanden - Samoaeilanden - Sint
Helena - Somalië - Timor - de Oostelijke Franse gebieden Tokelau - Tonga - Tuvalu - Wallis en Futuna-eilanden - West
Sahara.
• De landen of streken in staat van (burger)oorlog, deze waar de
veiligheid wordt verstoord door oproer, volksopstanden,
terrorisme, beperking van het vrije personen- en
goederenvervoer,
stakingen
of
andere
onverwachte
gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst
verhinderen, zijn eveneens uitgesloten.
De situatie in de uitgesloten landen kan wijzigen in functie van
de binnenlandse of internationale evolutie van de landen waar
wij werkzaam zijn. Neem contact op met de Front Office op het
nummer 02.533.75.75 vóór uw vertrek.

4 ° HOTELKOSTEN
De gewaarborgde hotelkosten houden de prijs in voor een
kamer, ten bedrage van de in de overeenkomst voorziene
bedragen en met uitsluiting van alle andere kosten.
5° VERVOER VAN HET VERZEKERDE VOERTUIG
Heeft geen recht op deze prestatie: het voertuig
- dat total loss is (technisch onherstelbaar);
- dat een economisch verlies geleden heeft (waarvan de
herstelkosten hoger liggen dan de cataloguswaarde volgens
de aankoopnotering van Eurotax);
- waarvan de cataloguswaarde (volgens de aankoopnotering
van Eurotax); of residuele waarde lager ligt dan de
repatriëringskosten;
- dat voor afbraak bestemd is.
Indien de onderschrijver van onderhavig contract echter eist om
dit voertuig te repatriëren, verbindt hij zich ertoe om bij te
dragen in de repatriëringskosten voor het verschil tussen de
vervoerskosten en de residuele waarde van het voertuig.
De begunstigde moet zijn bagage meenemen. Europ Assistance
is niet verantwoordelijk voor eventuele ontbrekende zaken.
6° DIENSTVERLENER
U heeft altijd het recht de door ons gestuurde dienstverlener
(vb. pechverhelper, hersteller, vervoerder) te weigeren. In dit
geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt voorstellen
binnen de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden.
De werken of herstellingen die de dienstverlener uitvoert,
worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor
de kosten van de herstelling en de onderdelen waarvoor wij niet
tussenbeide komen, raden wij u aan een voorafgaand bestek te
eisen. Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor de
uitgevoerde werken of herstellingen.
7° VERVOER VAN BAGAGE
Deze prestatie geldt enkel voor de bagage waarvoor u ten
gevolge van een gewaarborgde gebeurtenis niet kan zorgen. Wij
wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal
of schade aan de bagage wanneer u deze achterlaat in het
verzekerde voertuig dat wij moeten vervoeren.
8° REIS VAN LANGER DAN 3 MAANDEN IN HET BUITENLAND
Wanneer de begunstigden (personen en voertuig) meer dan 3
opeenvolgende maanden in het buitenland op reis zijn, zijn de
verzekerde gebeurtenissen die in aanmerking komen voor de
prestaties uitsluitend deze die zich voordoen vóór de afloop van
de eerste drie maanden van hun verblijf.
Indien u langer dan 3 maand in het buitenland wilt verblijven,
kunt u dezelfde waarborgen genieten voor de bijkomende
maanden mits betaling van een premie die u terugvindt in de
productenfolder onder de rubriek "bijkomende maanden" van de
tarieven van de tijdelijke contracten.

1.4 BEROEP OP ONZE PRESTATIES
Onze bijstandsdiensten staan 24 uur per dag en 7 dagen per week
voor u klaar. Onze Informatie-, Advies- en Reservatiedienst
(hoofdstuk II) is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van
9 tot 20 uur. Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar.
1.5 ANDERE TOEPASSINGSMODALITEITEN

9° VERVANG- OF BESTELWAGEN
Deze prestaties (3.6.4° en 6.6.3°) zijn gewaarborgd met
inachtneming van de plaatselijke beschikbaarheden en de
openingsuren van de verhuurders. U aanvaardt zich te voegen
naar de algemene voorwaarden van de verhuurder (waarborg,
leeftijdsbeperking e.a.).
Elk gebruik van dit voertuig na de gewaarborgde periode, de
borgtochten, de opgelopen boetes, de kosten voor de brandstof,
de tolkosten, de prijs van de verzekeringen en de vrijstelling van
de verzekering bij een ongeval in uw nadeel blijven voor uw
rekening.
Wanneer u de formaliteiten voor de ontvangst en de teruggave
van dit voertuig uitvoert, betalen wij u hiervoor de
vervoerkosten terug.

1° KOSTEN VOOR UW OPROEP TOT BIJSTAND
Wij nemen de kosten ten laste voor telefoon, telegram, telefax
en e-mail, die u in het buitenland heeft gemaakt om ons te
bereiken (eerste oproep en deze die wij u uitdrukkelijk vragen),
op voorwaarde dat uw eerste oproep gevolgd wordt door een
bijstand gewaarborgd door het contract.
2° BIJSTANDSVERLENINGEN
• In alle noodgevallen van medische of huiselijke aard, mogen
wij niet optreden in plaats van de openbare diensten (dringende
medische hulp, brandweer, politie, enz.).
• Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend
zijn voor u. Ze zijn bestemd om u te helpen in nood of bij
onvoorziene gebeurtenissen tijdens de duur van de waarborg.

10° TERUGBETALING VAN KOSTEN
Wanneer wij u toestemming geven om zelf de kosten voor de
gewaarborgde prestaties voor te schieten, worden deze kosten
terugbetaald tot het bedrag dat wij hadden verstrekt indien wij
zelf de dienst hadden geleverd.

3° VERVOERBEWIJZEN
e
De vervoerbewijzen die wij waarborgen zijn 1 klasse
treinkaartjes of economy class vliegtuigbiljetten, behalve bij
medische tegenindicatie. Indien de af te leggen afstand kleiner
e
dan 1.000 km is, bezorgen wij u 1 klasse treinkaartjes.
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1.8 OPZEGGINGSMODALITEITEN
INWERKINGTREDING

11° BIJSTAND OP AANVRAAG
Wanneer onze bijstand niet gewaarborgd is door het contract,
aanvaarden
wij
onder
bepaalde
voorwaarden
onze
mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te
helpen. De kosten zijn voor uw rekening. Gelieve ons te
raadplegen.

DATUM

VAN

1° De opzegging van het contract wordt uitgevoerd door
deurwaardersexploot, per aangetekend schrijven of door afgifte
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
2° Behalve in de gevallen waarvan sprake in 1.6, 1.8.3° hieronder
en 1.9.2°, treedt de opzegging in werking na verloop van één
maand vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van
het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekend
schrijven, vanaf de dag die volgt op zijn afgifte bij de post.
3° Onze opzegging na de verklaring van een bijstand treedt in
werking bij haar kennisgeving wanneer de verzekeringsnemer of
de verzekerde niet voldaan hebben aan één van de in 1.10
vermelde verplichtingen, met de bedoeling ons te bedriegen.

12° WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Voor de toepassing van de waarborgen, aanvaardt u de
verplichtingen of beperkingen die voortvloeien uit onze
verplichting om de administratieve of hygiënische wetten en
reglementen na te leven van de landen waar wij tussenkomen.
1.6 DUUR
1° DUUR EN EINDE VAN HET CONTRACT
Het contract bestaat vanaf de handtekening van de
voorgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door de
verzekeringsnemer. Het is onderschreven 1 jaar.
Bij zijn afloop, wordt het contract hernieuwd voor
achtereenvolgende periodes van één jaar behalve indien één
van de partijen zich hiertegen verzet met een aangetekend
schrijven dat ten laatste drie maand voor de vervaldatum bij de
post is afgegeven.

1.9 PREMIES
1° KENMERKEN
De met taksen en bijdragen verhoogde premie is vooraf
betaalbaar,
op
onze
aanvraag
of
deze
van
de
verzekeringsbemiddelaar die in de bijzondere voorwaarden
vermeld is. Overeenkomstig 1.6.2°, is de betaling van de eerste
premie de voorwaarde voor de inwerkingtreding van de
waarborg.

2° INWERKINGTREDING VAN DE WAARBORG
De waarborg treedt in werking op de datum die door de
verzekeringsnemer in de bijzondere voorwaarden van het
contract of in de verzekeringsaanvraag vermeld is, voor zover
de premie ten laatste betaald is op de dag die deze datum
voorafgaat. Bij niet vermelding van de datum van
inwerkingtreding door de verzekeringsnemer treedt de waarborg
in werking om 0 uur op de dag na deze waarop de premie
betaald is.

2° WANBETALING VAN DE PREMIE OP DE VERVALDATUM
- Indien de premie op de vervaldatum niet betaald is, kunnen
wij de waarborg opheffen of het contract opzeggen op
voorwaarde dat de verzekeringsnemer aangemaand is door
een aangetekend schrijven bij de post. De opheffing van de
waarborg of de opzegging van het contract treden in
werking na afloop van een periode van 15 dagen vanaf de
dag volgend op de afgifte van het aangetekend schrijven bij
de post.
- Indien de waarborg opgeheven wordt, treedt zij slechts
opnieuw in werking op de dag volgend op de betaling van de
premie.
- Wij kunnen ook, in de hierboven beoogde aanmaning, de
verzekeringsnemer meedelen dat eenmaal de waarborg
opgeschort is, het contract zal opgezegd worden. In dit
geval treedt de opzegging in werking na afloop van een
periode van 15 dagen vanaf de eerste dag van de opheffing.
Indien wij geen melding gemaakt hebben van de opzegging,
zal het contract waarvan de waarborgen opgeheven zijn,
enkel kunnen opgezegd worden mits een nieuwe aanmaning
die overeenstemt met de eerste alinea hierboven.

3 ° MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING
De verzekeringsnemer kan binnen de 30 dagen nadat wij de
verzekeringsaanvraag of de voorgetekende polis ontvangen
hebben, het contract per aangetekend schrijven opzeggen met
onmiddellijke uitwerking op de dag van de kennisgeving. Wij
kunnen dit eveneens binnen dezelfde tijd. Onze opzegging gaat
in 8 dagen na de kennisgeving.
Ingeval van opzegging, betalen wij de verzekeringsnemer het
verschil terug tussen de betaalde premie en de premie die wij
zouden toegepast hebben om de werkelijke duur van de
waarborg te dekken, op basis van onze “tijdelijke” tarieven van
toepassing op het ogenblik van de opzegging.

3° WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen,
passen wij het contract aan bij de volgende jaarlijkse
vervaldatum. Wij melden deze aanpassing aan de
verzekeringsnemer zodat hij over een periode van 30 dagen
beschikt om de wijziging te weigeren en het contract op te
zeggen. De opzegging treedt in werking op de vervaldatum van
het contract en ten vroegste na verloop van één maand vanaf
de dag volgend op de afgifte bij de post van het aangetekend
schrijven.

1.7 OPZEGGING
Het contract kan opgezegd worden:
1° Door elk van de partijen in de gevallen vernoemd in 1.6.1° en 3°;
2° Door elk van de partijen, na een aanvraag tot bijstandsverlening
of terugbetaling, ten laatste één maand na onze regeling of
gemotiveerde weigering tot regeling;
3° Door de rechthebbenden van de verzekeringsnemer in geval van
diens overlijden, ten laatste binnen drie maanden en veertig
dagen nadat zij kennis hebben gekregen van de dag van het
overlijden;
4° Door de verzekeringsnemer:
- indien wij de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigen
in de omstandigheden beschreven in 1.9.3°;
- indien wij een gedeelte van de waarborg opzeggen;
- indien wij weigeren een vermindering van de premie toe te
staan binnen een maand vanaf de aanvraag tot
vermindering door de verzekeringsnemer, voor zover het
risico dat het verzekerde voorval zich voordoet tijdens de
loop van het contract op gevoelige en duurzame wijze
verminderd is en dat deze korting zou toegestaan zijn indien
de vermindering zou bestaan hebben bij de afsluiting van
het contract;
5° Door ons, in geval van wanbetaling van de premie bij de
vervaldatum, onder de voorwaarden vermeld in 1.9.2°.
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4° PREMIEKREDIET
In geval van opzegging van het contract om welke reden ook of
in geval van vermindering van de bijstandsprestaties, worden de
premies die betaald zijn voor de verzekerde periode na de
datum van inwerkingtreding van de opzegging of het gedeelte
van de premie dat overeenstemt met de vermindering van de
prestaties terugbetaald aan de verzekeringsnemer binnen de 15
dagen na de inwerkingtreding van de opzegging of de
vermindering van de prestaties.
1.10 UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN BIJSTAND
U verbindt zich ertoe:
- ons binnen de kortste tijd te contacteren, behalve in geval van
overmacht, opdat wij op optimale wijze de gevraagde bijstand
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-

-

-

-

-

kunnen regelen en u toelaten de gewaarborgde kosten te
maken;
u aan te passen aan de oplossingen die wij voorstellen;
de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de
gevraagde prestaties en die in onderhavige overeenkomst
vermeld zijn;
onze vragen i.v.m. het zich voordoen van de gewaarborgde
gebeurtenissen juist te beantwoorden;
ons de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te
geven die hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico’s
dragen als deze die gedekt zijn door onderhavig contract;
ons de oorspronkelijke bewijsstukken van uw gewaarborgde
uitgaven te geven;
ons het ontvangstbewijs te overhandigen van uw aangifte van
diefstal aan de overheid, indien deze diefstal een gewaarborgde
bijstand met zich meebrengt;
ons uw niet gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw
repatriëring betaald hebben.

-

relaties met de aansluitingsdiensten (telefoon, water, gas,
elektriciteit);
verzekeringen;
formaliteiten in geval van verhuizing;
informatie en advies voor doe-het-zelvers.

D 2.4 ADMINISTRATIEVE EN SOCIALE INFORMATIE
Wij geven u informatie over:
- algemene informatie bestemd om u te helpen bij de stappen die
u onderneemt op administratief, juridisch en sociaal vlak,
uitsluitend om privé-redenen;
- adressen van openbare diensten;
- inschrijvingsformaliteiten voor een voertuig, verzekeringen;
- sociale verzekeringen, pensioenen;
- rechtszaken;
- successierechten, overlijden.
D 2.5 INFORMATIE EN ADVIES M.B.T. DIEREN

1.11 HET NIET NALEVEN VAN UW VERPLICHTINGEN
Wij geven u informatie over:
- de keuze van een dier, het opvoeden en africhten ervan;
- de hygiëne, de voeding, de gezondheid, de toilettage;
- de kennels in België.

Indien u een van de verplichtingen die in 1.10 vermeld zijn, niet
naleeft, kunnen wij:
- de verschuldigde prestatie verminderen of u onze uitgaven
terugvorderen, ten bedrage van ons nadeel;
- de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van onze
onkosten van u terugvorderen, indien u met bedrieglijk opzet uw
verplichtingen niet nagekomen bent.

D 2.6 INFORMATIE OVER CULTUUR EN VRIJETIJDSBESTEDING
Wij geven u informatie over:
- toeristische activiteiten: monumenten, kastelen, natuurparken,
attractieparken, toeristische diensten;
- culturele activiteiten: musea, cultuurhuizen, lezingen, theaters,
concerten, film, tentoonstellingen, beurzen, folklore, culturele
verenigingen, verscheidene opvoeringen, speciale happenings,
sportmanifestaties.

II. U HEEFT INFORMATIE NODIG: ONZE INFORMATIE-, ADVIES EN RESERVATIEDIENST
Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met
zaterdag van 9 tot 20 uur. Medische informatie is 24 uur per dag
beschikbaar.
Deze inlichtingen worden uitsluitend telefonisch verkregen en
verstrekt (02.533.75.75). Sommige vragen kunnen niet onmiddellijk
worden beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik dat de verzekerden maken van de
antwoorden.
In geen geval komen wij tussenbeide in de lopende zaken of de
zaken die worden beheerd door de bevoegde instanties. Wij
verstrekken geen enkel advies in juridische zaken en geven geen
enkel oordeel over de prijs en de kwaliteit van goederen en diensten
en behandelen geen fiscale en commerciële kwesties.

D 2.7 INFORMATIE VOOR HET VERTREK OP REIS
Wij geven u informatie over:
- toeristische publicaties over het te bezoeken land;
- klimaat in het land en raadgevingen m.b.t. de mee te nemen
kledij;
- sanitaire en epidemiologische toestand van het land;
- hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen die u moet
nemen;
- verplichte en aanbevelenswaardige inentingen;
- visa en uit te voeren administratieve formaliteiten voor de
personen, het voertuig, de huisdieren;
- feestdagen en uurverschil;
- douanevoorschriften voor privégebruik;
- adressen van de buitenlandse consulaten en verkeersbureaus in
België en in het buitenland;
- de wisselkoersen en de deviezen;
- de levensstandaard (vervoer, restaurants, hotels, ...).

D 2.1 INFORMATIE OVER GEZONDHEIDSZORG
Wij geven u informatie over:
- ziekenhuizen en klinieken, revalidatiecentra en rusthuizen in uw
omgeving;
- ziekenwagendiensten in uw omgeving;
- organisaties voor thuiszorg;
- verhuurders van medisch materiaal;
- kuuroorden.

D 2.8 RESERVATIE VAN VOORSTELLINGEN
Wij kunnen u ook helpen bij de reservatie van plaatsen voor
voorstellingen in België (theater, concert, opera, variété). Wij zullen
u het nummer van uw kredietkaart vragen. De prijs van de plaatsen,
verhoogd met een som van 5 EUR per gereserveerde plaats
(reservatie- en verzendingskosten van de ticketten) zal van uw
rekening gedebiteerd worden.

D 2.2 INFORMATIE OVER DIENSTEN AAN HUIS
Wij geven u de gegevens van diensten aan huis (haarkapper,
voetverzorger, tandarts, traiteur, glazenwasser, enz.).
D 2.3 INFORMATIE OVER VAKLUI, WONING EN HUISVESTING

D 2.9 RESERVATIE VAN HOTELS EN RESTAURANTS
Wij geven u informatie over:
- gegevens
van
depannage-diensten
(loodgieters,
verwarmingsinstallateurs, elektriciens, glazenmakers, TVherstellers, veiligheidssystemen);
- bouwvergunning, plannen van aanleg;
- aankoop, bouw;
- huur en huurcontracten;
- mede-eigenaarsschap;
- onteigeningen;
- nabuurschap;
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Wij zoeken een hotel of restaurant voor u op basis van alle criteria:
keukenstijl, prijs, adres, specialiteiten, seizoensgebonden offertes,
uitrusting, tuin, ... en kunnen eveneens uw reservaties maken.

III. U HEEFT THUIS HULP NODIG:
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
ZIEKENHUISOPNAME
ONDERHOUDSWERKEN
DRINGENDE
WERKEN
ONBEWOONBARE WONING - DEFECT VOERTUIG THUIS BESCHADIGD SLOT, ...
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3° GEZINSHULP
Indien uw ziekenhuisopname in België meer dan 3 nachten
bedraagt, betalen wij gedurende uw ziekenhuisopname of ten
laatste in de week na uw vertrek uit het ziekenhuis:
- ofwel de eerste kosten voor een gezinshulp van uw keuze bij
u thuis, tot een bedrag van 125 EUR.
- ofwel, tegen hetzelfde bedrag, de verplaatsingskosten heen
en terug van een in België verblijvende persoon van uw
keuze, om zich naar uw woonplaats te begeven.

De in dit hoofdstuk beschreven prestaties zijn van toepassing
wanneer bij u thuis, onder de vereiste omstandigheden en
voorwaarden, een van de hierna bepaalde verzekerde
gebeurtenissen plaatsheeft.
D 3.1 U KAN UW HUIS NIET VERLATEN WEGENS ZIEKTE OF EEN
ONGEVAL EN NIEMAND KAN U HELPEN
U heeft slechts eenmaal per verzekerde gebeurtenis recht op deze
hierna volgende prestaties (1° tot 5°) indien niemand uit uw
omgeving u kan helpen bij de oplossing van dit probleem. Om u deze
diensten aan te bieden, mogen wij uw geneesheer raadplegen om
uw medische immobiliteit vast te stellen.

4° KLEINKINDEREN
Wanneer uw kleinkinderen (max. 16 jaar) bij u verblijven of bij u
zijn op het ogenblik van uw onverwachte ziekenhuisopname in
België, brengen wij ze op onze kosten naar hun ouders in België
terug of vertrouwen wij ze toe aan de familie die u ons aanwijst.

1° SHOPPING:
wij brengen u op onze kosten de door uzelf gemaakte bestelling
van noodzakelijke goederen, voor zover wij uw aankopen die
voor uw rekening zijn, niet moeten betalen.

5 ° BIJSTAND DIEREN
Indien niemand zich over uw huisdier kan ontfermen (hond, kat)
op het ogenblik van uw onverwachte ziekenhuisopname in
België, kan u onder dezelfde voorwaarden, de in 3.1.4° vermelde
prestatie genieten.

2° GENEESMIDDELEN:
wij zoeken en sturen u op onze kosten de dringende en
onmisbare geneesmiddelen op die door uw geneesheer
voorgeschreven zijn. De geneesmiddelen dient u zelf te betalen.

6° ANDERE HUISHOUDELIJKE PROBLEMEN
Indien u met een ander huishoudelijk probleem geconfronteerd
wordt vanwege uw onvoorziene ziekenhuisopname in België, kan
u onder dezelfde voorwaarden, de in 3.1.5° beschreven prestatie
genieten.

3° KLEINKINDEREN (MAX. 16 JAAR):
wanneer zij bij u zijn tijdens uw medische immobiliteit, brengen
wij ze op onze kosten naar hun ouders in België terug of
vertrouwen wij ze toe aan de onthaalfamilie die u ons aanwijst.

7° OVERBRENGING NAAR EEN ANDER ZIEKENHUIS
Indien de geneesheren van het ziekenhuis waar u bent
opgenomen uw overbrenging voorstaan naar een ander
ziekenhuis in België, kunnen wij, met hun instemming, uw
vervoer regelen. Wij nemen hierbij de kosten voor onze
rekening.

4° DIEREN (HOND, KAT):
wij brengen ze naar de bewaarplaats die u ons aanwijst. De
kosten voor het vervoer en het bewaren van het dier zijn voor
onze rekening ten bedrage van 13 EUR per dag en voor een
maximumperiode van 10 dagen.

8° TERUGKEER NAAR HUIS NA DE ZIEKENHUISOPNAME
Na uw onverwachte ziekenhuisopname in België en indien
niemand hiervoor kan zorgen, regelen en betalen wij uw
terugkeer naar huis met instemming van de behandelende
geneesheer.

5° ANDERE HUISHOUDELIJKE PROBLEMEN:
u wordt met een ander dan voorvermeld probleem
geconfronteerd, dat deel uitmaakt van uw privé-leven en
waarvoor een tijdige actie of tussenkomst vereist is die u
onmogelijk zelf kan uitvoeren daar u wegens ziekte thuis
geïmmobiliseerd bent. Raadpleeg ons in dit geval. Wij zullen u
een oplossing helpen vinden.

9° TEN GEVOLGE VAN UW ZIEKENHUISOPNAME VEREIST UW
GEZONDHEIDSTOESTAND EEN TELEBEWAKINGSTOESTEL THUIS
- Bij uw terugkeer naar huis na een onvoorziene
ziekenhuisopname van meer dan 3 nachten en indien uw
gezondheidstoestand het vereist, kunnen wij op onze kosten
een telebewakingstoestel te uwer beschikking stellen
gedurende één maand.
- Dit systeem stelt u in staat om, zonder de telefoon te
moeten opnemen, op afstand een alarmsignaal uit te
zenden, zo onmiddellijk in contact te komen met onze
bewakingscentrale en een gesprek met ons te voeren, 24
uur per dag.

D 3.2 U WORDT IN HET ZIEKENHUIS IN BELGIË OPGENOMEN TEN
GEVOLGE VAN EEN PLOTSE ZIEKTE OF EEN ONGEVAL THUIS
Onder de voorwaarden voorzien voor elke hierna genoemde
prestatie, zijn de prestaties onder 3.2 van toepassing wanneer een
plotse ziekte of een ongeval thuis een onverwachte
ziekenhuisopname vereist.
Wij mogen de u behandelende geneesheer raadplegen om het plotse
karakter van uw ziekenhuisopname te controleren. Voor deze
prestaties, mogen wij u a posteriori een certificaat van
ziekenhuisopname vragen. Zie ook 1.5.2°.

D 3.3 OVERLIJDEN VAN EEN VERZEKERDE THUIS
1° ONVERWACHTE ZIEKENHUISOPNAME
- Ten gevolge van uw onverwachte ziekenhuisopname in
België, kunnen wij u persoonlijke en allernoodzakelijke
voorwerpen brengen die ons door een persoon van uw keuze
zullen gegeven zijn.
- Wij betalen de door u gemaakte vervoerkosten terug om u
naar het ziekenhuis te begeven, indien uw onverwachte
ziekenhuisopname meer dan 3 nachten bedraagt. Wij zullen
u de factuur voor de kosten vragen en een getuigschrift van
ziekenhuisopname met vermelding van datum en uur van
aankomst en vertrek.

1° In geval van overlijden van een verzekerde thuis, betalen wij ten
laatste 8 dagen na het overlijden:
- ofwel de eerste kosten voor de aanwezigheid van een
gezinshulp van uw keuze bij uw partner tot een bedrag van
125 EUR;
- ofwel, voor hetzelfde bedrag, de verplaatsingskosten van
een in België verblijvende persoon van uw keuze of
aangeduid door de familie om bij u thuis te komen.
2° Wij informeren u over alle administratieve stappen ten gevolge
van het overlijden (burgerlijke staat, pensioen, erfenis).

2° BEZOEK IN HET ZIEKENHUIS
In geval van een onverwachte ziekenhuisopname in België en
indien u de enige verzekerde bent die in het contract vermeld
staat of indien uw verzekerde echtgeno(o)t(e) niet kan rijden of
dit niet mag om medische redenen, regelen en betalen wij de
verplaatsing heen en terug van een familielid in België om u in
het ziekenhuis te bezoeken.
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D 3.4 BIJSTAND BIJ ONDERHOUDSWERKEN AAN UW WONING
Buiten elke noodsituatie of schadegeval, wenst u in contact gesteld
te worden met één of meerdere gespecialiseerde vaklui om
onderhouds-, herstellings- of renoveringswerken uit te voeren aan
uw woning.
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2° OPPAS VOOR ZIEKE OF GEHANDICAPTE PERSONEN
Deze prestatie is van toepassing wanneer u wegens het
schadegeval niet kan zorgen voor uw zieke of gehandicapte
personen die gratis onder uw dak wonen en geen andere
persoon uit uw omgeving deze taak op zich kan nemen. Wij
betalen ten bedrage van 125 EUR de vervoerkosten heen en
terug van deze personen om naar een naaste of een door u
aangeduide familie in België te gaan.

U kan ons hiervoor raadplegen van 9 tot 20 uur, behalve op zon- en
feestdagen.
1° HET IN VERBINDING STELLEN
In functie tot de werken die u wenst uit te voeren:
- zullen wij u wegwijs maken in de keuze van één of meerdere
vaklui;
- zullen wij u de adressen en telefoonnummers van
gespecialiseerde vaklui geven;
- zullen wij u, indien u dit wenst, het uurloon en de
werkvoorwaarden van deze vaklui meedelen;
- zullen wij u helpen bij een eerste contactname met hen.

3° EVACUATIE VAN DE KLEINKINDEREN
Indien uw kleinkinderen (max. 16 jaar) in uw woning zijn op het
ogenblik van de schade, brengen wij ze op onze kosten naar hun
ouders in België terug of vertrouwen wij ze toe aan de door u
aangeduide familie.

2° LOON EN KOSTEN
- Wij betalen de kosten voor het zoeken van de vakman
(vaklui) wiens beroepsbekwaamheid het best beantwoordt
aan uw noden.
- Het aan de vaklui verschuldigde loon (o.a. herstellings- en
verplaatsingskosten) blijven voor uw rekening.

4° BEWARING VAN HET MEUBILAIR - BESTELWAGEN
Indien uw meubilair moet geëvacueerd worden ten gevolge van
een schadegeval om er de bescherming en bewaring van te
verzekeren, stellen wij een bestelwagen te uwer beschikking, bij
een verhuurmaatschappij in de buurt van uw woning.
Wij betalen de huurkosten van dit voertuig tot een bedrag van
250 EUR alsook de kosten voor een chauffeur tot een bedrag van
125 EUR.
Voor de praktische modaliteiten betreffende het halen en
terugbrengen van de bestelwagen en voor de kosten die wij niet
ten laste nemen, verwijzen wij naar 1.5.9°.

D 3.5 BIJSTAND BIJ DRINGENDE WERKEN AAN UW WONING
Om recht te hebben op volgende prestaties, moet u met een
“dringende noodzaak” geconfronteerd worden zoals hierna bepaald
- elk onvrijwillig, plots en onverwacht noodgeval dat een nakend
gevaar inhoudt, schade aan de woning met zich kan brengen en
onmiddellijke preventieve maatregelen vereist;
- een schadegeval dat een onmiddellijke tussenkomst vereist om
de verergering ervan te beperken, om de oorzaken ervan uit te
schakelen of, zelfs op voorlopige basis, de essentiële functies
van uw woning te herstellen;
- de onbewoonbaarheid van uw woning ten gevolge van een
schadegeval wordt gelijkgesteld met een dringende noodzaak.

5° BEWAKING VAN DE WONING
Indien het schadegeval de bewaring van de inhoud van de
woning vereist, regelen en betalen wij de bewaking van de
woning gedurende maximum 48 uur.
6° BEWARING VAN DE HUISDIEREN
Indien u recht heeft op de prestatie 1° (hotelverblijf) en indien
het hotel geen huisdieren aanvaardt, regelen en betalen wij het
vervoer en de bewaring van uw dieren (uitsluitend hond en kat),
ten bedrage van 13 EUR per dag en voor een maximumperiode
van 10 dagen.

1° VOORWERP VAN DE PRESTATIE
Op uw aanvraag en met uw instemming, sturen wij zo snel
mogelijk een voor de vereiste functies gespecialiseerde vakman
(vaklui) naar uw woning in België. Zijn opdracht bestaat erin u
te helpen de eerste dringende beschermingsmaatregelen te
nemen voor de personen en voor de goederen.

7° ZIEKENHUISOPNAME TEN GEVOLGE VAN EEN SCHADEGEVAL
THUIS
Indien u in het ziekenhuis opgenomen bent ten gevolge van een
schadegeval thuis, geniet u onder dezelfde voorwaarden de in
3.2 vermelde prestaties.

2° VERZEKERDE KOSTEN
Wij betalen:
a) de kosten voor het zoeken van de vakman (vaklui) wiens
beroepsbekwaamheid het best beantwoordt aan het type
schade- of noodgeval, dat u ons aangegeven heeft.
b) de kosten voor de eerste verplaatsing van de vakman (vaklui)
ten bedrage van 50 EUR per vakman;
c) de kosten die overeenstemmen met de verhoogde loonkost
buiten de normale werkuren (‘s nachts, weekend, feestdag) voor
een maximumbedrag van 90 EUR, per schadegeval en binnen de
beperking van de uren nodig voor de uitvoering van de
dringende werken.
De in b) en c) vermelde kosten hierboven worden u terugbetaald
op voorlegging van de originele bewijsstukken.

D 3.7 UW VOERTUIG IS DEFECT THUIS
Indien uw voertuig verzekerd is, regelen en betalen wij het sturen
van een pechverhelper naar uw woning. Onze tussenkomst is
beperkt tot de kosten voor zijn verplaatsing en het eventuele slepen
van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage, en dit alles tot een
bedrag van 200 EUR.
De prijs voor de onderdelen en de reparatiekosten blijven voor uw
rekening. U heeft 3 maal recht op deze dienstverlening gedurende
de geldigheidsperiode van uw contract.
D 3.8 U KUNT UW HUIS NIET MEER BINNEN

3° ANDERE WERKEN
Met uitzondering van de kosten vermeld in 2° hierboven, nemen
wij geen kosten ten laste voor de andere werken die u zou
opgedragen hebben aan de vakman die wij u gestuurd hebben.

Indien het slot van de hoofddeur van uw woning of van uw tweede
verblijfplaats in België beschadigd is of indien u gewoonweg uw
sleutels verloren heeft, waardoor u de woning niet meer binnen
kunt, dan stellen wij u in verbinding met een slotenmaker uit uw
streek en betalen u de kosten terug voor zijn tussenkomst ten
bedrage van 62 EUR.
U moet de slotenmaker kunnen bewijzen dat u in de woning
verblijft.

D 3.6 UW WONING IS ONBEWOONBAAR TEN GEVOLGE VAN
SCHADE
Om recht te hebben op de hierna volgende prestaties, moet het
schadegeval (zie 1.1.11°) tot gevolg hebben dat uw woning
onbewoonbaar is.

D 3.9 DOORGEVEN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN NAAR HET
BUITENLAND

1° HOTELVERBLIJF
Indien u ten gevolge van het schadegeval niet in uw woning
kunt slapen, regelen en betalen wij uw verblijf en dat van uw
verzekerde partner in een hotel dicht bij uw woning, ten
bedrage van 62 EUR voor een kamer en per nacht en tot een
totaalbedrag van 250 EUR.
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Wanneer u een familielid in het buitenland ervan op de hoogte moet
brengen van een ernstige gebeurtenis die zijn terugkeer naar België
vereist (ziekte, overlijden), kunnen wij uw boodschap op onze kosten
laten doorgeven via de officiële radiokanalen die deze mogelijkheid
bieden.
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Deze prestatie is beperkt tot dezelfde bedragen als in 1°
hierboven.
B/E 4.3 Terugkeer en begeleiding van de kleinkinderen
Deze prestatie geldt voor uw kleinkinderen (max. 16 jaar), die u
vergezellen. Ze is van toepassing wanneer u om medische
redenen niet voor hen kan zorgen en niemand anders op hen
kan letten en voor ze zorgen.
Wij regelen en betalen hun terugkeer naar huis door ze op onze
kosten te laten begeleiden door een hostess of een in België
woonachtige persoon van uw keuze.
In het buitenland nemen wij de hotelkosten van de begeleider
ten laste tot een bedrag van 125 EUR.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de boodschap die
onderworpen is aan de Belgische en internationale wetgeving.
IV. U BENT ZIEK OF GEWOND TIJDENS EEN VERPLAATSING
VOOR UW VERPLAATSINGEN IN BELGIE
Met een contract BLUE LIFE BELGIE geniet u in België naast de
bijstand thuis van de hoofdstukken II en III, de met B en B/E
aangeduide prestaties van dit hoofdstuk, bij uw verplaatsingen
buiten uw woning.
VOOR UW VERPLAATSINGEN IN HET BUITENLAND
Indien u een contract BLUE LIFE BELGIE EN BUITENLAND
onderschreven heeft, geniet u in het buitenland naast alle prestaties
van de waarborg van het contract BLUE LIFE BELGIE, de met E en
B/E aangeduide prestaties van dit hoofdstuk.

B/E 4.4 DE GENEESHEREN STAAN UW TERUGKEER NAAR HUIS OF
UW REPATRIËRING TOE

Onze prestaties mogen niet in de plaats komen van de
tussenkomsten van de openbare hulpdiensten, vooral niet in
noodgevallen.
Wanneer u tijdens een verplaatsing ziek of gewond bent, moet u
eerst een beroep doen op de plaatselijke eerste hulp
(ziekenwagen, ziekenhuis, dokter) en ons vervolgens de
gegevens melden van de dokter die u behandelt.
Zodra wij op de hoogte gebracht zijn, neemt onze medische
dienst contact op met deze geneesheer. Zonder voorafgaand
medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de hand van
dit contact worden de beslissingen genomen over de meest
geschikte handelswijze.
Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen of vertalen wat de
plaatselijke geneesheer u gezegd heeft, en op uw uitdrukkelijke
aanvraag een familielid hierover inlichten.

1° VERVOER/REPATRIËRING VAN DE ZIEKE OF VAN DE GEWONDE
Wanneer de arts die u ter plaatse behandelt uw
vervoer/repatriëring aanbeveelt naar uw woonplaats of uw
overbrenging naar een ander ziekenhuis en onze medische
dienst hiermee instemt, regelen en betalen wij deze vanaf de
instelling waar u zich bevindt.
De datum van uw vervoer, de in te zetten middelen (speciaal
hospitaalvliegtuig, lijnvliegtuig, helikopter, trein, ziekenwagen)
en de plaats van uw ziekenhuisopname worden door de
geneesheren overeengekomen. Bij deze beslissingen staat
uitsluitend uw medisch belang voorop en wordt rekening
gehouden met de geldende gezondheidsvoorschriften.
Nota: elk vervoer/repatriëring vereist het voorafgaand akkoord
van onze medische dienst. Een medisch certificaat op zich
volstaat niet.

B/E 4.1 U WORDT TIJDENS EEN VERPLAATSING IN HET
ZIEKENHUIS OPGENOMEN

2° BEGELEIDING VAN DE ZIEKE OF VAN DE GEWONDE
Wanneer wij u vervoeren (zie 1°), regelen en betalen wij de
terugkeer van een andere verzekerde die met u reist om u tot op
uw bestemming te vergezellen.

-

-

-

-

1° Wij betalen uw kosten voor de ziekenwagen terug, na
tussenkomst van uw ziekenfonds.
2° Zodra wij op de hoogte gebracht zijn van uw ziekenhuisopname
of van uw gezondheidsprobleem (ziekte - ongeval), neemt onze
medische dienst contact op met de geneesheer die u behandelt.
Zonder voorafgaand medisch contact, kunnen wij u niet
vervoeren. Aan de hand van dit contact worden de beslissingen
getroffen over de meest geschikte handelswijze.
3° Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen of vertalen wat de
plaatselijke geneesheer u gezegd heeft, en op uw uitdrukkelijke
aanvraag een familielid hierover inlichten.

3° TERUGKEER VAN DE ANDERE VERZEKERDEN
Indien uw vervoer of repatriëring (zie 1°) de andere verzekerden
belet hun reis verder te zetten op de oorspronkelijk geplande
manier, regelen en betalen wij:
- ofwel hun terugkeer naar huis;
- ofwel de voortzetting van hun reis, voor het bedrag dat wij
voor hun terugkeer naar huis zouden hebben betaald.
B/E 4.5 U KUNT NIET MEER RIJDEN TIJDENS EEN VERPLAATSING
Wij sturen een plaatsvervangend chauffeur wanneer de verzekerde
bestuurder tijdens een verplaatsing ten gevolge van een ziekte of
verwondingen niet meer in staat is het verzekerde voertuig te
besturen en geen enkele andere verzekerde het stuur kan
overnemen.
Wij betalen het salaris en de reiskosten van de chauffeur, die het
voertuig langs de kortste weg naar uw woonplaats moet
terugbrengen. De andere kosten voor uw terugreis (uw kosten voor
hotel, restaurant, brandstof, tol, onderhoud of herstelling van het
voertuig...) blijven voor uw rekening.
Om deze prestatie te genieten, moet het verzekerde voertuig rijklaar
zijn en aan de wettelijke voorschriften voldoen. Indien dit niet het
geval is, kan de prestatie worden geweigerd.

B/E 4.2 BEZOEK IN HET ZIEKENHUIS WANNEER U TIJDENS EEN
VERPLAATSING GEHOSPITALISEERD BENT
1° U BENT ZONDER GEZELSCHAP IN HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN
- Als u tijdens een verplaatsing zonder gezelschap in een
ziekenhuis wordt opgenomen, regelen en betalen wij de
heen- en terugreis van een in België woonachtig familielid
om u in het ziekenhuis te bezoeken. Indien u echter in het
ziekenhuis in het buitenland opgenomen bent, heeft u
slechts recht op deze prestatie wanneer de geneesheren uw
repatriëring tijdens de eerste 5 dagen afraden.
- Wij dragen bij in de hotelkosten van de bezoeker tot een
bedrag van 62 EUR per kamer, per nacht. Deze waarborg is
beperkt tot:
- 125 EUR voor een ziekenhuisopname in België;
- 500 EUR voor een ziekenhuisopname in het buitenland.

B 4.6 OVERLIJDEN VAN EEN VERZEKERDE IN BELGIE TIJDENS EEN
VERPLAATSING
Wanneer een verzekerde tijdens een verplaatsing in België overlijdt,
regelen en betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van
het zieken- of het lijkenhuis naar de door de familie in België
aangeduide plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten.
Wanneer dit overlijden de andere verzekerden belet op de
oorspronkelijk geplande manier hun verplaatsing voort te zetten,
regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis.
Indien de overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde,
sturen wij een plaatsvervangend chauffeur om het voertuig naar
huis te brengen onder dezelfde voorwaarden als in 4.5.

2° U BENT MET GEZELSCHAP IN HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN
- Ofwel delen wij, indien nodig, in de hotelkosten (of in de
kosten voor een gastenkamer in het ziekenhuis) van uw
partner of van de andere verzekerden die u begeleiden om
hen de mogelijkheid te bieden u te bezoeken, tot een bedrag
van 62 EUR, per kamer en per nacht.
- Ofwel stellen wij, indien u in het ziekenhuis in het
buitenland opgenomen bent, een heen- en terugticket ter
beschikking van een familielid om u te bezoeken op
voorwaarde dat de artsen uw repatriëring binnen de 5
dagen afraden.
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van de locale politie dat de identiteit van de verdwaalde
persoon bevestigt.

E 4.7 OVERLIJDEN VAN EEN VERZEKERDE IN HET BUITENLAND
Wanneer een verzekerde in het buitenland overlijdt, regelen en
betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het ziekenof het lijkenhuis naar de door de familie in België aangeduide plaats.
Wij betalen eveneens:
- de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten;
- de kosten voor de lijkkist en andere, speciaal voor het vervoer
vereiste inrichtingen, tot een bedrag van 620 EUR.
De andere kosten, en meer bepaald de kosten voor de rouwdienst en
de begrafenis blijven voor rekening van de familie.

E 4.12 TERUGBETALING VAN DE IN HET BUITENLAND GEMAAKTE
MEDISCHE KOSTEN
1° Voorwaarden voor aanvaarding
Onder voorbehoud van de in 7.3 a) voorziene uitsluitingen, dekt
deze prestatie de kosten voor de in het buitenland ontvangen
zorgen, in een door het contract gedekt land ten gevolge van
een ziekte of een ongeval in dat land, van onverwachte aard en
zonder gekende antecedenten.
Deze prestatie komt na de vergoedingen waarop u recht heeft
voor dezelfde risico’s bij de Sociale Zekerheid (verplichte
verzekeringen en bijkomende verzekering van de ziekenfondsen)
of enige andere ziekteverzekering. Bijgevolg moet u voordien,
zowel in België als in het buitenland, de nodige stappen
ondernemen om de terugbetalingen waarop u recht heeft, te
verhalen.
In geval van ziekenhuisopname, moet u ons hiervan de dag zelf
of, ten laatste, binnen de 48 uur op de hoogte brengen. De
betaling van de ziekenhuiskosten vervalt zodra uw repatriëring
kan plaatshebben en u deze weigert of indien u de door ons
voorgestelde repatriëring doet uitstellen.
Voor de ambulante medische kosten (medische verzorging en
geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname) waarvan het bedrag
meer dan 250 EUR bedraagt, moet u ons een verslag bezorgen
dat door de voorschrijvende geneesheer ter attentie van onze
geneesheren is opgesteld.

Wanneer de verzekerde ter plaatse in het buitenland begraven of
verast wordt, betalen wij volgende kosten ten bedrage van het
geheel van de onkosten die wij zouden uitgegeven hebben
overeenkomstig de vorige paragraaf:
- de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten;
- de kosten voor de lijkkist en de urne, tot een bedrag van 620
EUR, a.t.i.;
- de kosten voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk
overschot met uitsluiting van de ceremoniekosten, de
begrafenis- of de verassingskosten;
- de repatriëringskosten van de urne;
- een vervoerbewijs heen en terug voor een familielid, om zich ter
plaatse te begeven.
Wanneer dit overlijden de andere verzekerden belet op de
oorspronkelijk geplande manier naar België terug te komen, regelen
en betalen wij hun terugreis naar huis.
Indien de in het buitenland overleden persoon het verzekerde
voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend chauffeur om
het voertuig naar huis te brengen onder dezelfde voorwaarden als in
4.5.
E

4.8
OPSTUREN
GENEESMIDDELEN

VAN

BRILLEN,

PROTHESES

2° GEWAARBORGD BEDRAG EN GEWAARBORGDE KOSTEN
Wij betalen volgende kosten ten bedrage van 10.000 EUR per
verzekerde voor de duur van de reis in het buitenland:
- medische en chirurgische erelonen;
- door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
- dringende tandverzorging ten bedrage van 75 EUR per
persoon;
- kosten voor ziekenhuisopname;
- ziekenwagenkosten voor een plaatselijk traject;
- kosten voor een verlengd hotelverblijf van de patiënt op
doktersvoorschrift, ten bedrage van 500 EUR. Deze
waarborg is van toepassing wanneer de zieke of de gewonde
de terugreis naar België niet kan aanvatten op de
oorspronkelijk voorziene datum.

EN

Indien u ter plaatse in het buitenland geen gelijksoortige bril,
prothese of geneesmiddelen kunt vinden of het equivalent ervan en
indien deze onontbeerlijk is (zijn) en voorgeschreven door een
geneesheer, kunnen wij ze op basis van uw aanwijzingen in België
bestellen en ze u op de door ons gekozen wijze opsturen.
Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen. De
aankoopprijs ervan dient u ons terug te betalen. Deze prestatie is
onderworpen aan de toestemming van onze geneesheren en aan de
plaatselijke wetgeving.

3° TERUGBETALING
Binnen de beperking van het gewaarborgd bedrag betalen wij
het saldo van de medische kosten terug na tussenkomst van uw
ziekenfonds, op voorlegging van hun afrekening en een fotokopie
van de facturen en rekeningen voor de kosten. Indien uw
ziekenfonds zijn tussenkomst weigert, vragen wij u een attest
van zijn weigering en de oorspronkelijke bewijsstukken van uw
uitgaven.
Bedragen van minder dan 37 EUR betalen we niet terug, zelfs na
tussenkomst van het ziekenfonds. Indien het terug te betalen
bedrag groter dan 37 EUR is, betalen wij het gehele bedrag
terug.

B/E 4.9 VOOR UW BAGAGE EN GEZELSCHAPSDIEREN
Wanneer wij instaan voor uw terugkeer naar huis:
- regelen en betalen wij het vervoer van uw gezelschapsdieren
(uitsluitend hond en kat).
- betalen wij het vervoer van de bagage die u zelf verzendt onder
de waarborg van een transportbrief die u door een professionele
expediteur wordt bezorgd. Wanneer u bagage in het door ons te
repatriëren voertuig achterlaat, wordt het vervoer ervan op uw
eigen risico uitgevoerd.
B/E 4.10 UW DRINGENDE BOODSCHAPPEN

4° VOORSCHOT OP DE KOSTEN VOOR DE ZIEKENHUISOPNAME
Wij kunnen op uw aanvraag, de gewaarborgde kosten aan het
ziekenhuis voorschieten. In dit geval zullen wij u de door ons
betaalde facturen meedelen. U moet deze aan uw ziekenfonds
geven en ons het gedeelte van de vergoedingen die zij u zullen
storten terugbetalen.

Wij geven op onze kosten uw dringende, nationale of internationale
boodschappen door naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis
(ziekte, verwondingen, ongeval). De inhoud van de boodschap,
waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, is
onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving.
B/E 4.11 ONGEVAL OP DE SKIPISTES

V. ONVOORZIENE
OMSTANDIGHEDEN
TIJDENS
EEN
VERPLAATSING: VERLIES - DIEFSTAL - GELDNOOD ZIEKENHUISOPNAME OF OVERLIJDEN VAN EEN FAMILIELID SCHADE THUIS - GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN OPSPORINGSKOSTEN ...
VOOR UW VERPLAATSINGEN IN BELGIE

Bij een ongeval op de skipistes betalen wij u volgende kosten terug:
- de kosten om u van de plaats van het ongeval naar de
dichtstbijzijnde verzorgingsinstelling te brengen;
- de
door
de
officiële
hulpdiensten
gefactureerde
opsporingskosten wanneer u bij het skiën verdwaald bent, tot
een bedrag van 5.000 EUR. In dit geval vragen wij naast de
factuur van de kosten, een bewijsschrift van de hulpdiensten of
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Met een contract BLUE LIFE BELGIE geniet u in België naast de
bijstand thuis (hoofdstuk II en III) en tijdens een verplaatsing in
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België (hoofdstuk IV), de met B en B/E aangeduide prestaties van dit
hoofdstuk.

B/E 5.6 UW WONING HEEFT ZWARE SCHADE OPGELOPEN
TERWIJL U OP VERPLAATSING BENT

VOOR UW VERPLAATSINGEN IN HET BUITENLAND
Indien u een contract BLUE LIFE BELGIE EN BUITENLAND
onderschreven heeft, geniet u in het buitenland naast alle prestaties
van de waarborg van het contract BLUE LIFE BELGIE, de met E en
B/E aangeduide prestaties van dit hoofdstuk.

Wanneer uw woning in België zware schade opgelopen heeft (zie
1.1.11°), regelen en betalen wij:
- de terugkeer van een verzekerde om hem naar zijn woonplaats
te laten terugkeren en hem vervolgens, indien nodig, opnieuw
naar zijn verblijfplaats te laten reizen. De terugkeer naar de
verblijfplaats op onze kosten moet binnen de 15 dagen na de
schade plaatshebben;
- en eventueel, indien u niet naar uw verblijfplaats terugkeert, de
terugkeer van het verzekerde voertuig en van de andere
verzekerden die ter plaatse gebleven zijn, door het sturen van
een chauffeur onder dezelfde voorwaarden als in 4.5.
Wij vragen u het bewijs van de schade.

E

5.1 VERLIES OF DIEFSTAL VAN REISDOCUMENTEN
VERVOERBEWIJZEN IN HET BUITENLAND

EN

Bij verlies of diefstal van reisdocumenten in het buitenland
(identiteitskaart, paspoort, rijbewijs enz.) moet u zich allereerst tot
de
dichtstbijzijnde
Belgische
ambassade
of
consulaire
vertegenwoordiging wenden. Wij bezorgen u daarvan het adres.
Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of kredietkaarten,
komen wij bij de financiële instellingen tussen om de noodzakelijke
beschermingsmaatregelen te doen toepassen.
Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen, bezorgen wij u de nodige
biljetten om uw reis verder te zetten, zodra u ons op de manier van
uw keuze met de tegenwaarde van deze biljetten gecrediteerd hebt.

E 5.7 BIJSTANDSVERLENING VAN EEN TOLK
Wanneer u in het buitenland recht hebt op een gewaarborgde
prestatie, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u
ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan.
E 5.8 U WORDT GERECHTELIJK VERVOLGD IN HET BUITENLAND
TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL

B/E 5.2 UW BAGAGE IS ZOEKGERAAKT OF GESTOLEN

Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge
een ongeval in het buitenland:
- schieten wij u het bedrag voor van de door de overheid geëiste
borgtocht, tot een bedrag van 12.500 EUR per vervolgde
verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie, vragen wij u
een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de
overheid;
- schieten wij u het ereloon voor van een advocaat die u in het
buitenland vrij kunt kiezen, tot een bedrag van 1.250 EUR. Wij
dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen in België van een in
het buitenland tegen u ingestelde vervolging.

Wij regelen en betalen het opsturen van een koffer met persoonlijke
voorwerpen. Deze bagage wordt ons overhandigd door een persoon
die u daarvoor zal aangewezen hebben.
E 5.3 U HEEFT GELD NODIG IN HET BUITENLAND
Indien u een beroep gedaan heeft op onze bijstand voor een ziekte,
ongeval, pech of diefstal in het buitenland, kunnen wij u snel het
bedrag dat u nodig heeft (max. 2.500 EUR) in deviezen ter
beschikking stellen op voorwaarde dat het gelijkwaardige te
transfereren bedrag ons tevoren in EUR in België is overhandigd
door het middel van uw keuze.
Deze afgifte zal het voorwerp zijn van een ontvangstbewijs. Indien
de gevraagde transfer niet uitgevoerd is, zal de overhandigde som u
terugbetaald worden binnen de 15 dagen na afgifte.

Voor de terugbetaling ervan geven wij u drie maanden de tijd vanaf
de dag van het voorschot. Wanneer de overheid de borgtocht voor
deze termijn terugbetaalt, dient ons het bedrag ervan onmiddellijk
te worden overgemaakt.

B/E 5.4 EEN FAMILIELID (PARTNER, VADER, MOEDER, ZOON OF
DOCHTER) IS DRINGEND IN HET ZIEKENHUIS IN BELGIË
OPGENOMEN TERWIJL U OP VERPLAATSING BENT

E 5.9 VERDWAALD OF VERMIST IN HET BUITENLAND
Wanneer de overheid (politie of rijkswacht) van het land waar u op
reis bent het bericht van uw verdwijning ontvangt, betalen wij u de
door de officiële hulpdiensten gefactureerde opzoekings- en
reddingskosten terug tot 2.500 EUR.
Voor de toepassing van deze waarborg, moet het feit binnen de 48
uur na het gebeuren meegedeeld worden aan de bevoegde overheid
en de zoekacties moeten ten laatste 5 dagen na de verdwijning
ondernomen worden.
Wij vragen een ontvangstbewijs van de verklaring aan de overheid
en de originele factuur van de opzoekings- en reddingskosten.

Indien de behandelende geneesheer ons verzekert dat deze
ziekenhuisopname van onverwachte aard is en de ernst van de
gezondheidstoestand van de patiënt uw aanwezigheid rechtvaardigt,
regelen en betalen wij de terugkeer van één verzekerde (één enkel
ticket voor de terugreis). Indien u in het buitenland bent, moet de
ziekenhuisopname van uw familielid minstens 5 dagen bedragen.
B/E

5.5 EEN FAMILIELID
VERPLAATSING BENT.

IS

OVERLEDEN

TERWIJL

U

OP

B 5.10 ONTHAAL IN DE BELGISCHE LUCHTHAVENS EN STATIONS

Iemand van uw familie (echtgenoot, vader, moeder, kind, broer,
zuster, kleinkind, schoonouder, schoonzoon, schoondochter,
schoonbroer, schoonzuster) overlijdt plotseling terwijl u op
verplaatsing bent.
Om u in staat te stellen de rouwdienst in België bij te wonen,
regelen en betalen wij:
- ofwel de enkele terugreis van de verzekerden die de nodige
verwantschap hebben met de overledene;
- ofwel één of verschillende ticketten heen- en terug tot het
totaal bedrag van de ticketten voor de enkele terugreis
overeenkomstig vorige paragraaf. De terugreis op onze kosten
moet ten laatste 15 dagen na de begrafenis plaatshebben.
- Als u het verzekerde voertuig ter plaatse moet achterlaten en
geen enkele andere verzekerde het kan besturen, sturen wij een
chauffeur om het onder dezelfde omstandigheden als in 4.5
naar de woonplaats terug te brengen.
Wij vragen u een overlijdensattest van de gemeente, dat de
verwantschap aantoont.
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U bent in een luchthaven of in een station in België en het gezinslid
dat u moest komen ophalen, wordt daartoe verhinderd.
Op verzoek regelen wij uw opvang en uw terugkeer naar huis. De
vervoerkosten (taxi, trein, ...) blijven voor uw rekening.

VI. UW VERZEKERD VOERTUIG IS GEIMMOBILISEERD TIJDENS
EEN VERPLAATSING (pech, ongeval, vandalisme, diefstal,
brand) - BIJSTAND AAN HET VOERTUIG EN DE
GEIMMOBILISEERDE VERZEKERDEN
VOOR UW VERPLAATSINGEN MET DE WAGEN IN BELGIE
Indien u een contract BLUE LIFE BELGIE MET VOERTUIG
onderschreven heeft, geniet u in België naast de bijstand thuis
(hoofdstuk II en III) en tijdens een verplaatsing in België (hoofdstuk
IV en V), de met B en B/E aangeduide prestaties van dit hoofdstuk.
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-

Ofwel besluit u het wrak ter plaatse achter te laten: dan zorgen
wij voor de formaliteiten bij de legale achterlating ervan en
betalen de bewakingskosten voor de achterlating ervan
gedurende 10 dagen maximum.
Nota: Voor het vervoer van uw voertuig dient u, na een beroep op
onze diensten te hebben gedaan, de twee fiches "Inlichtingen
Voertuig" in de Praktische Gids in te vullen: het ene moet ons
dringend opgestuurd worden, het andere moet bij de
boorddocumenten van uw voertuig gevoegd worden.

VOOR UW VERPLAATSINGEN MET DE WAGEN IN HET BUITENLAND
Indien u een contract BLUE LIFE BELGIE EN BUITENLAND MET
VOERTUIG onderschreven heeft, geniet u, naast alle prestaties van
de waarborg van het contract BLUE LIFE BELGIE, in het buitenland,
in de landen van geografisch Europa, de met E en B/E aangeduide
prestaties van dit hoofdstuk.
B 6.1 PECHVERHELPING - SLEEPDIENST - VERVOER VAN HET
VOERTUIG IN BELGIË

E 6.6 REPATRIËRING VAN DE VERZEKERDEN DIE LANGER DAN 5
DAGEN IN HET BUITENLAND GEÏMMOBILISEERD ZIJN

1° Voor het in België geïmmobiliseerde verzekerde voertuig,
regelen en betalen wij het ter plaatse sturen van een pechverhelper.
- Indien het voertuig niet ter plaatse kan hersteld worden,
vervoert of sleept de pechverhelper het op onze kosten naar de
garage van uw keuze in België.
- Indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons uitgevoerd
werd, betalen wij u de kosten ervoor terug tot een bedrag van
200 EUR. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten
blijven voor uw rekening.

Indien het verzekerde voertuig in het buitenland gestolen is of
indien het één van de in 6.5 vermelde prestaties geniet, repatriëren
wij u volgens de hierna volgende mogelijkheden:
1° OFWEL WILT U METEEN NAAR BELGIË TERUGKEREN: DAN
REGELEN EN BETALEN WIJ UW TERUGKEER NAAR HUIS.
2° OFWEL WILT U UW REIS VERDERZETTEN EN NADIEN NAAR HUIS
TERUGKEREN:
- voor de voortzetting van de reis dragen wij bij in de
vervoerkosten van alle verzekerde passagiers tot 125 EUR.
- voor uw terugkeer naar huis, nemen wij de organisatie en
betaling op ons van de plaats waar u zich bevindt in het
land waar uw voertuig geïmmobiliseerd of gestolen werd.

2° Wij regelen en betalen het vervoer van de geïmmobiliseerde
verzekerden naar de plaats waar het voertuig is gebracht of
naar hun woonplaats.
E 6.2 PECHVERHELPING - SLEEPDIENST IN HET BUITENLAND
Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is in het buitenland:
- Regelen en betalen wij het ter plaatse sturen van een
pechverhelper en, indien nodig, het slepen van het voertuig naar
de dichtstbijzijnde garage. Indien de pechverhelping sleepdienst niet door ons is uitgevoerd, betalen wij u de kosten
ervoor terug tot een bedrag van 200 EUR. De prijs van de
onderdelen en de herstellingskosten blijven voor uw rekening.
- Wij brengen de geïmmobiliseerde inzittenden op onze kosten
naar de garage waarheen het voertuig gebracht is.

3° WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM U EEN HUURWAGEN
TE BEZORGEN:
Wanneer wij hiervoor opteren, betalen wij de huurprijs voor
maximaal 48 uur; deze prijs mag niet meer bedragen dan de
kosten van het vervoer van de verzekerde passagiers zoals
hierboven beschreven. Lees ook 1.5.9°.
B/E 6.7 BIJSTANDSVERLENING BIJ DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG

B/E 6.3 OPSTUREN VAN ONDERDELEN
Deze prestatie is van toepassing wanneer het verzekerde voertuig
gestolen wordt tijdens een verplaatsing of een reis van de
verzekerde met zijn voertuig.

Wij zoeken en sturen u op onze kosten de onderdelen op die nodig
zijn voor de goede werking van het verzekerde voertuig wanneer de
garagehouder ze niet kan vinden in zijn streek. Wij schieten de prijs
van de onderdelen voor. U dient ons dit bedrag terug te betalen op
basis van de prijs, a.t.i., die voor particulieren geldt in het land waar
wij ze hebben aangekocht.
De onbeschikbaarheid van de onderdelen in België en het stopzetten
van de fabricage ervan door de constructeur vormen een geval van
overmacht dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of
onmogelijk maken.

1° VOOR DE GEÏMMOBILISEERDE VERZEKERDEN:
- Wanneer het voertuig beschadigd wordt teruggevonden en u
ter plaatse het einde van de herstellingen afwacht: lees de
in 6.4 vermelde prestatie (Onderkomen);
- Wanneer het niet teruggevonden is, regelen en betalen wij
uw terugkeer naar huis. Lees 6.6 voor een repatriëring
vanuit het buitenland.
2° VOOR HET VOERTUIG TERUGGEVONDEN NA EEN DIEFSTAL:
- Wanneer uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden en u niet
meer ter plaatse bent om het op te halen:
- bezorgen wij u een vervoerbewijs om het te gaan halen.
Indien nodig, betalen wij een hotel voor één nacht ten
bedrage van 62 EUR;
- of sturen wij op uw aanvraag een chauffeur onder dezelfde
omstandigheden als in 4.5.
- Wanneer uw voertuig defect of beschadigd wordt
teruggevonden, passen wij de regels toe die voor dergelijk
geval in dit hoofdstuk voorzien zijn: pechverhelping sleepdienst, opsturen van onderdelen, vervoer/repatriëring,
bewaking.

B/E 6.4 ONDERKOMEN VAN DE VERZEKERDEN IN AFWACHTING
VAN DE HERSTELLINGEN
Wanneer u ter plaatse op de herstelling van het verzekerde voertuig
wacht en ze de dag zelf niet meer beëindigd is, nemen wij uw
vervoer- en hotelkosten ten laste tot 125 EUR.
Om deze bijstandsverlening te genieten, moet u ons de originele
factuur van de gewaarborgde uitgaven en een kopie van de factuur
voor de herstellingen bezorgen. Zodra deze instemming verkregen
is, blijft u deze bijstand genieten, zelfs indien achteraf zou blijken
dat uw voertuig ter plaatse niet kon worden hersteld.
E 6.5 REPATRIËRING VAN HET VOERTUIG DAT LANGER DAN 5
DAGEN IN HET BUITENLAND GEÏMMOBILISEERD IS

B/E 6.8 BEWAKINGSKOSTEN VOOR HET VOERTUIG
Indien het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd is
en niet kan hersteld worden ter plaatse binnen de 5 dagen na de
immobilisatie, kiest u één van de hierna volgende prestaties:
- Ofwel repatriëren wij op onze kosten uw verzekerd voertuig naar
de garage die u in de buurt van uw woonplaats in België
aangewezen heeft (zie ook 1.5.5°).
- Ofwel verkiest u het voertuig ter plaatse te laten herstellen
zonder op het einde van de herstelling te wachten: dan stellen
wij een vervoerbewijs te uwer beschikking om het na de
herstelling zelf te gaan ophalen. Indien nodig, betalen wij een
hotel voor één nacht ten bedrage van 62 EUR.
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Wanneer wij het verzekerde voertuig vervoeren of repatriëren,
betalen wij de bewakingskosten ervoor vanaf de dag van het verzoek
om vervoer tot de dag waarop het door onze transporteur wordt
opgehaald.
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VII. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

B/E 6.9 VERVOER/REPATRIËRING VAN DE BAGAGE EN VAN DE
GEZELSCHAPSDIEREN

7.1 WORDEN NIET GEWAARBORGD
Wanneer wij zelf voor uw terugreis naar huis instaan ten gevolge
van de diefstal of de immobilisatie van uw voertuig, geniet u de in
4.9 vermelde prestaties.

-

B/E 6.10 BIJSTAND VOOR DE AANHANGWAGEN

-

Voor de verzekerde aanhangwagen (1.1.4°) die bij een verplaatsing
door het verzekerde voertuig wordt getrokken, passen wij
naargelang de omstandigheden de volgende regels toe:
- Wij slepen, vervoeren of repatriëren uw aanhangwagen in alle
gevallen waarin wij het trekvoertuig moeten vervoeren of
repatriëren.
- Wij handelen op dezelfde wijze wanneer het trekvoertuig
gestolen is of wanneer u beslist het wrak van het voertuig ter
plaatse achter te laten.
- In geval van immobilisatie van de verzekerde aanhangwagen,
geniet deze laatste dezelfde prestaties als deze die voorzien zijn
voor het trekvoertuig (pechverhelping - sleepdienst - opsturen
van onderdelen - vervoer/repatriëring - bewaking).
Wanneer de aanhangwagen rijklaar wordt teruggevonden na
een diefstal en u niet meer ter plaatse bent om deze op te
halen, betalen wij u volgende kosten terug:
- uw brandstof- en tolkosten om deze te gaan halen;
- indien nodig, de hotelkosten voor één nacht ten bedrage van 62
EUR.
Wij handelen op dezelfde wijze wanneer u deze heeft laten
herstellen ter plaatse zonder het einde van de herstellingen af te
wachten.

-

-

-

7.2 GEVEN GEEN RECHT OP EEN TUSSENKOMST THUIS OP ONZE
KOSTEN
1° ZIJN UITGESLOTEN VAN DE PRESTATIES 3.5 EN 3.6:
- de industriële en commerciële gebouwen, fabrieken,
winkels, opslagplaatsen, landbouwloodsen en elk gebouw of
deel ervan dat niet als woning gebruikt wordt;
- de schade aan goederen, personen, en aan de inhoud van de
woning, met uitzondering van de gewaarborgde
gebeurtenissen;
- andere kosten dan deze voorzien in 3.5.2° en de prijs voor
de wisselstukken en de materialen die door de vakman
geleverd zijn.

B/E 6.11 VERVOER/REPATRIËRING VAN EEN PLEZIERBOOT

2° HET STUREN VAN EEN VAKMAN OP ONZE KOSTEN IS
UITGESLOTEN VAN DE PRESTATIE 3.5 VOOR TUSSENKOMSTEN:
- die niet gerechtvaardigd zijn door de dringende noodzaak;
- die een zelfde oorzaak hebben als een vorige tussenkomst
minder dan 1 jaar geleden, indien niet aan de
oorspronkelijke oorzaak verholpen werd;
- die het gevolg zijn van een gebrekkig onderhoud van de
woning, van de sanitaire installaties of van de verwarming;
- die het voorwerp uitmaken van werkzaamheden als het
ontstoppen, het herstellen van ramen en binnendeuren in
de woning, het herstellen van sloten die van geen enkel
belang zijn voor de veiligheid van de woning en van haar
inhoud, het herstellen en op punt stellen van alarm- of
veiligheidsinstallaties, van schade aan het meubilair of aan
de huishoudapparaten;
- die taken of opknapwerkjes omvatten die u zelf en zonder
enig risico kan uitvoeren en die geen tussenkomst vereisen
van een vakman;
- die vallen onder de bevoegdheid van de openbare
eerstehulpdiensten (Openbare Veiligheid, Brandweer,
Medische Eerstehulpdiensten), van de Water-, Gas- en
Elektriciteitsmaatschappij en van gespecialiseerde diensten
(liften, gemeenschappelijke verwarming);
- die te wijten zijn aan natuurrampen (aardbeving,
aardverschuiving, overstroming te wijten aan het buiten
haar oevers treden van rivieren of afvloeiend water);

Wij regelen en betalen het vervoer/repatriëring van een plezierboot
onder de volgende voorwaarden en omstandigheden.
1° VOORWAARDEN
- indien de afmetingen van de boot niet meer bedragen dan 6
m lang, 2,5 m breed en 2 m hoog;
- indien de aanhangwagen voor de boot technisch en
wettelijk in staat is deze te dragen. Indien de
aanhangwagen voor de boot niet voldoet aan deze
voorwaarde of indien hij gestolen is, kunnen wij uw boot
slechts vervoeren indien u ons ter plaatse een vervangende
aanhangwagen ter beschikking stelt.
2° OMSTANDIGHEDEN
- Wanneer u door onze zorgen vervoerd of gerepatrieerd
wordt om medische redenen die u verhinderen het
trekvoertuig te besturen en indien geen enkele andere
verzekerde die u begeleidt het voertuig in uw plaats kan
besturen;
- wanneer het trekvoertuig of de aanhangwagen voor de boot
vervoerd of gerepatrieerd wordt door onze zorgen;
- in geval van diefstal van het trekvoertuig of wanneer u het
wrak van het verzekerde voertuig ter plaatse achterlaat.
B/E 6.12 BIJSTAND VOOR DE FIETSEN EN DE BROMFIETSEN VAN
MINDER DAN 125 CM3
Uw fiets en bromfiets genieten uitsluitend in Europa volgende
prestaties:
1° Technische bijstand
In geval van mechanische problemen, sturen wij u de nodige
onderdelen op, op dezelfde wijze en onder de in 6.3 vermelde
voorwaarden.
2° Vervoer of repatriëring
Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen onder de in
hoofdstuk IV, V en VI vermelde voorwaarden, brengen wij ook op
onze kosten uw fiets of bromfiets terug.
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de verzekerde gebeurtenissen in de uit de waarborg uitgesloten
landen of deze die buiten de geldigheidsduur van het contract
vallen;
de verzekerde gebeurtenissen in het buitenland wanneer de
verzekeringsnemer geen voor het buitenland geldig contract
onderschreven heeft;
voorvallen
of
ongevallen
tijdens
wedstrijden
voor
motorvoertuigen (proeven, competities, rally’s, raids) waaraan u
als mededinger of als diens assistent deelneemt;
de immobilisatie van het voertuig met het oog op de
onderhoudswerkzaamheden of ten gevolge van brandstofpech;
herhaalde defecten als gevolg van het niet-herstellen van het
voertuig (vb.: defecte accu, ...) na een eerste tussenkomst door
ons;
de door u opzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen.

7.3 GEVEN GEEN RECHT OP EEN TERUGBETALING:
a) Medische kosten:
- in België gestelde diagnoses en aanbevolen behandelingen;
- medische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten
voor in België ontvangen verzorging, al dan niet het gevolg
van een in het buitenland opgelopen ziekte of ongeval;
- kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparatuur en
de aankopen of herstellingen van protheses;
- medische check-ups;
- gezondheidskuren,
medische
behandeling
tijdens
herstelperioden en -verblijven;
- behandelingen door schoonheidsspecialisten, voedingsspecialisten, homeopaten en acupuncturisten;
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8.2 SCHULDERKENNING

-

entstoffen en inentingen;
kosten i.v.m. de terugval van een ziekte die vóór de
verplaatsing naar het buitenland is ontstaan en die het
risico op een plotse verergering inhoudt;
- medische kosten ten gevolge van een zelfmoordpoging,
druggebruik, alcoholisme en dronkenschap;
- kosten voor de vaststelling of de behandeling van een
zwangerschap tenzij bij een duidelijke en onvoorspelbare
complicatie vóór 26 weken, bevallingskosten, vrijwillige
zwangerschapsonderbrekingen;
- niet
door
het
R.I.Z.I.V.
erkende
diagnoseen
behandelingskosten;
- periodieke controles en observaties.
b) Andere uitgesloten kosten:
- de douanerechten;
- de prijs van de onderdelen, de onderhouds- en
herstellingskosten van het voertuig;
- brandstof-, smeer- en tolkosten, behalve in het geval
vermeld onder 6.10;
- de kosten voor de maaltijden en de dranken;
- de kosten of schade i.v.m. een andere dan in de
overeenkomst vermelde diefstal;
- en, in het algemeen, alle niet uitdrukkelijk in de
overeenkomst vermelde kosten.

U verbindt zich ertoe ons binnen een maand de kosten terug te
betalen voor de prestaties die niet gewaarborgd worden door de
overeenkomst en die wij u toegezegd hebben als voorschot.
8.3 VERJARING
Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien,
verjaren 3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.
8.4 RECHTSMACHT
Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend
door de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.
8.5 CONTRACTWET
Onderhavig contract wordt geregeerd door de wet van 25 juni 1992
op de landsverzekeringsovereenkomst (B.S. van 20 augustus 1992).
OMBUDSDIENST
Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000
Brussel, onverminderd de mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer
een gerechtelijke procedure aan te passen.

7.4 GEVEN GEEN RECHT OP EEN VERVOER/REPATRIËRING OP
ONZE KOSTEN:

8.6 BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
-

-

-

de goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse
kunnen behandeld worden en u niet beletten uw reis of verblijf
voort te zetten;
geestesziekten die reeds het voorwerp waren van een
behandeling;
herstelperioden en aandoeningen die behandeld worden en die
vóór de verplaatsing nog niet bevestigd waren;
de terugval in aandoeningen die reeds vóór het vertrek waren
gebleken en die opeens fel kunnen verergeren;
aandoeningen, letsels en/of geestesziekten te wijten aan het
gebruik
van
verdovende
middelen,
alcoholisme
en
dronkenschap;
toestanden als gevolg van een zelfmoordpoging;
zwangerschap, tenzij bij een duidelijke en niet te voorspellen
complicatie
vóór
26
weken,
bevallingen,
vrijwillige
zwangerschapsonderbrekingen.

Elke persoon wiens persoonsgegevens verzameld of opgetekend zijn
in één of meerdere bestanden van onze maatschappij wordt,
overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, over volgende punten
ingelicht:
1° De Houder van de bestanden is EUROP ASSISTANCE waarvan de
zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Triomflaan 172.
2° Doel van deze bestanden is de verzekeringsnemer en de
begunstigden te identificeren, de contracten en de
bijstandsverleningen te beheren en de relaties met het
bestaande cliënteel te optimaliseren.
3° Elke persoon die zijn identiteit bewijst kan kennis krijgen van de
gegevens die het bestand over hem heeft. Hij heeft het recht de
verbetering of de weglating van elk persoonsgegeven te
bekomen, dat met inachtneming van het doel van de verwerking
onvolledig of niet relevant zou zijn.
4° Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een
gedateerde en getekende aanvraag tot de klantendienst van
Europ Assistance. Bovendien zal hij het openbaar register van de
geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens kunnen
raadplegen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer.

7.5 UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, nalatigheden of
belemmeringen in het uitvoeren van de prestaties wanneer zij ons
niet kunnen toegerekend worden of wanneer zij het gevolg zijn van
overmacht.
Voor de in 3.5 beschreven prestaties (dringende werken) is dit meer
bepaald het geval:
- indien de aan de vakman gevraagde werken van die aard zijn
dat ze niet kunnen uitgevoerd worden ‘s nachts of in het donker;
- indien de weersomstandigheden de vakman niet toelaten om in
normale, veilige omstandigheden te werken;
- indien de toegang tot de woning gevaarlijk is of verboden werd
door de overheid.

8.7 INSTEMMINGSCLAUSULE
De verzekeringsnemer, die zowel uit eigen naam als uit naam en
voor rekening van de begunstigden van het contract optreedt, geeft
de toelating aan Europ Assistance om de medische of andere
gevoelige informatie te behandelen over zijn persoon of over deze
van de begunstigden, voor zover dit nodig is voor de opvolging van
volgende zaken: het beheer van de bijstand, het beheer van de
kosten en van de afrekening van de bijstand en het beheer van
eventuele geschillen.

VIII. RECHTSSYSTEEM
8.1 SUBROGATIE

Europ ASSISTANCE (BELGIUM) N.V.
RPR 0457.247.904, erkend onder codenummer 1401
om de tak 18 (Bijstand) uit te oefenen
(K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96),
met sociale zetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
Privéleven nr. 00807177.
02.533.75.75

U subrogeert ons in uw rechten, handelingen en beroep tegen elke
verantwoordelijke derde en dit voor het bedrag van onze uitgaven.
Behalve in geval van kwaad opzet, kunnen wij geen verhaal
uitoefenen op uw kinderen, ouders, partner, aanverwanten in rechte
lijn, noch op de personen die onder uw dak leven, uw gasten en de
leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel een verhaal
uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid
daadwerkelijk gewaarborgd is door een verzekeringsovereenkomst.
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Verantwoordelijke uitgever: O. Halflants, Triomflaan 172 – 1160
Brussel.
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