BAGAGEVERZEKERING - VERZEKERINGSVOORWAARDEN
1.

DEFINITIES




Verzekeringsnemer: Agallis NV.
Verzekerden: De houders van een kaart EUROCARD of
VISA die toetraden tot de verzekering “Bagage”,
voorgesteld door de verzekeringsnemer, evenals de
familieleden die onder hetzelfde dak wonen en hen
tijdens hun reis vergezellen.
Verzekeraar: De Europese Goederen en Reisbagage
Verzekeringsmaatschappij N.V., hierna “DE EUROPESE”
genoemd, onderneming toegelaten onder het
codenummer 0420.
Bagage: alle voorwerpen die verzekerde voor zijn
persoonlijk gebruik, tijdens zijn reizen met zich
meeneemt met inbegrip van:

kledingsstukken of voorwerpen op zich gedragen;

bijzondere en waardevolle voorwerpen zoals o.a.
juwelen, uurwerken, pelzen, verrekijkers, foto-,
camera- en videomateriaal, enz. tot max. 50%
van het totaal verzekerd kapitaal;

sportuitrusting en kampeermateriaal (d.w.z. tent
en kampeerbenodigdheden).





2.







5.

c)
d)

TERRITORIALE OMVANG
e)

VERZEKERD BEDRAG (in eerste risico)
Het bedrag dat vermeld wordt in het verzekeringsattest.

4.

WAARBORG



De Europese verzekert de bagage tegen de gehele of
gedeeltelijke beschadiging, de diefstal alsook de nietaflevering van bagage toevertrouwd aan een
transportonderneming.
Ingeval de bagage door een transportonderneming
afgeleverd wordt met een vertraging van minimum 12
uur in het buitenland, vergoedt DE EUROPESE
bovendien ten bedrage van maximum 123,95 EUR per
verzekerde de behoorlijk bewezen aankoop van
voorwerpen van eerste noodzaak.
Bagage vervoerd in een privé-autovoertuig gebruikt
door de verzekerde is enkel gedekt tegen de gehele of
gedeeltelijke beschadiging tengevolge van een
verkeersongeval, inbegrepen de brand en tegen de
diefstal, gepleegd met gekenmerkte inbraak tussen
zonsopgang en zonsondergang, op voorwaarde dat ze
zich buiten het gezichtsveld in een volledig afgesloten
voertuig bevonden.
Bagage onder toezicht van verzekerde evenals de op
het lichaam gedragen voorwerpen en kleding zijn enkel
verzekerd tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging
tengevolge van brand, explosie, natuurkrachten,
waterschade of diefstal gepleegd met geweld op de
persoon.







UITSLUITINGEN

a)
b)

De waarborg is geldig voor de ganse wereld. Enkel de
reizen met minstens één overnachting buiten de
normale woonplaats zijn verzekerd.
3.

Bagage die zich in een hotelkamer of vakantiewoning
bevindt, is enkel gedekt tegen gehele of gedeeltelijke
beschadiging tengevolge van brand, explosie of
waterschade en diefstal met gekenmerkte inbraak.
Kampeermateriaal opgesteld op een gereglementeerde
kampeerplaats is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke
beschadiging tengevolge van brand, overstroming,
bliksem, storm, of andere natuurkrachten alsook
tengevolge van poging tot diefstal.
Bovendien vergoedt DE EUROPESE tot maximum 123,95
EUR het breken van ski’s bij het beoefenen van
wintersporten.

f)

g)

h)

i)

j)

opzettelijke daden van de verzekerde;
overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van
geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een
geneesheer voorgeschreven;
gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of
stralingen;
oorlog, staking en oproer alsook burgeroorlog of
gewelddaden met collectieve drijfveer tenzij verzekerde
bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de
schadeverwekkende gebeurtenis;
 kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels,
muziekinstrumenten, niet-draagbare video– en
audioapparatuur, goederen, stalen en materieel van
professionele aard,
 prothesen, contactlenzen en brillen,
 documenten,
geld
of
waardepapieren,
verzamelingen;
gehele of gedeeltelijke beschadiging van bagage door:
 weersomstandigheden, ongedierte, eigen gebrek,
normale
slijtage,
onvoldoende
verpakking,
elektrische, elektronische of mechanische storingen
of door een herstelling, reiniging of restauratie,
 het uitlopen van recipiënten, blutsen, krassen, het
schilferen van email en het breken van breekbare
voorwerpen, tenzij deze schade het gevolg is van
een verkeersongeval;
gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van:
 sportmateriaal (behalve ski’s), motorfietsen, fietsen,
kinderwagens, rolstoelen, en dergelijke tijdens hun
gebruik,
 bagage vervoerd met een tweewielig voertuig, in
een cabriolet of buiten op het voertuig tenzij
tengevolge van een verkeersongeval,
 speciale of waardevolle voorwerpen toevertrouwd
aan een transportonderneming evenals de nietaflevering van deze voorwerpen;
diefstal van speciale en waardevolle voorwerpen
achtergelaten in een privéauto of elk ander
vervoermiddel, tent of caravan;
diefstal van de bagage die in een voertuig werd
achtergelaten tussen 22.00 uur en 06.00 uur;
achtergelaten tussen zonsondergang en zonsopgang;
het vergeten, verliezen of de diefstal van onbewaakt
achtergelaten
bagage
evenals
de
in
deze
omstandigheden opgelopen schade;
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k)
l)

het verbeurdverklaren, achterhouden of inbeslagnemen van de bagage door een overheid;
genotsderving en alle andere indirecte schade.

6.

VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING



DE EUROPESE betaalt na aftrek van een franchise van
123,95 EUR per schadegeval, binnen de grenzen van
het verzekerd bedrag en met een maximum van 25%
van het verzekerd bedrag per voorwerp de
aankoopwaarde van de beschadigde, gestolen of nietafgeleverde bagage, rekening houdend met de
gebruiksminderwaarde tengevolge van ouderdom of
slijtage, forfaitair vastgesteld op 10% per begonnen
jaar.
Ingeval van ontvreemding of manco en bij gebrek aan
voldoende gegevens behoudt DE EUROPESE zich het
recht voor de vergoeding te berekenen in verhouding
met het gewichtsverlies t.o.v. het totaalgewicht der
verzekerde bagage.
Indien het bedrag van de vergoeding niet in der minne
kan vastgesteld worden, zal het berekend worden op
basis van de schatting door twee experts, aangeduid
door de beide partijen, en eventueel door een derde
expert om tussenbeide te beslissen. Hun beslissing is
bindend voor beide partijen.





7.

AANSLUITING
AANSLUITING

a)

De aansluiting vangt aan de dag waarop Agallis N.V.
het toetredingsformulier ontvangt of op de in dit
formulier aangegeven aanvangsdatum indien dit een
latere datum dan de ontvangstdatum is.
Indien de aansluiting als houder van een EUROCARD of
VISA kaart geschorst of verbroken wordt, eindigt de
verzekering automatisch, van rechtswege en zonder
andere formaliteit.
Indien de tussen DE EUROPESE en Agallis getekende
overeenkomst wordt ingetrokken, zal deze intrekking
worden beschouwd als een collectieve opzegging voor
rekening van alle derden. De opzegging zal door Agallis
N.V. schriftelijk worden meegedeeld aan elke houder
die bij deze verzekeringspolis betrokken is. De
verzekering zal geen gevolgen meer hebben met ingang
van de eerstvolgende premievervaldag.
De verzekering is afgesloten voor een duur van één jaar
en zal stilzwijgend hernieuwd worden behoudens
opzegging per aangetekend schrijven drie maanden
voor de vervaldag.
DE EUROPESE behoudt zich het recht voor iedere
individuele polis op te zeggen binnen dertig dagen na
de regeling van een schadegeval.

b)

c)

d)

e)

9.

VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE

EN

STOPZETTING

VAN

EEN

BETALING DER PREMIES

De premies zijn ondeelbaar en jaarlijks vooruitbetaalbaar.

De verzekerde is gehouden:
1)
alle nodige en nuttige maatregelen te treffen met
betrekking tot de bescherming van de bagage,
2)
indien de bagage zich in het privé-autovoertuig bevindt,
de deuren en koffer op slot te doen en de ramen en het
schuifdak volledig te sluiten,
3)
juwelen, die verzekerde niet op zich draagt, dienen in
de safe of koffer van het hotel in bewaring gegeven te
worden,
4)
andere bijzondere of waardevolle voorwerpen eveneens
achter slot te bewaren wanneer ze zich in het
vakantieverblijf bevinden,
5)
bij schadegeval
a) ingeval van diefstal: onmiddellijk proces-verbaal te
laten opmaken door de plaatselijke overheid waar
de diefstal zich voordeed of werd vastgesteld en de
sporen van inbraak te laten vaststellen,
b) ingeval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of
niet-aflevering door een transportonderneming de
vervoerder
binnen
de
wettelijke
termijn
aansprakelijk te stellen en een tegensprekelijke
vaststelling te laten opmaken,
c) ingeval van gehele of gedeeltelijke beschadiging
door een verkeersongeval: onmiddellijk procesverbaal te laten opmaken door de plaatselijke
overheid waar het ongeval zich voordeed,
d) het verhaal t.a.v. eventuele aansprakelijke derde
voor te behouden,
e) in alle gevallen: DE EUROPESE te verwittigen
binnen de 48 uur na de terugkeer in de woonplaats,
behalve ingeval van overmacht, zich naar de
instructies te schikken en haar al de documenten te
bezorgen, die noodzakelijk of nuttig zijn,
f) de kwaliteit en kwantiteit van de schade te
bewijzen en de aankoopbewijzen van de speciale en
bijzondere voorwerpen voor te leggen.
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8.

10.

TARIEFSVERHOGING

Indien DE EUROPESE haar tarief verhoogt, heeft zij het recht
de premie voor huidig contract aan te passen vanaf de
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
De onderschrijver behoudt nochtans het recht de polis op te
zeggen binnen 15 dagen na de betekening van de verhoging.
De opzeg wordt dan van kracht op de eerstvolgende
jaarlijkse vervaldag.
11. OPZEG – OPZEG NA SCHADEGEVAL
a)

b)
c)

d)
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Het contract is jaarlijks opzegbaar door ieder der
partijen, mits een aangetekende vooropzeg, tenminste
drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag verzonden.
Het contract wordt van rechtswege verbroken bij
faillissement of bankroet van de onderschrijver.
DE EUROPESE behoudt zich het recht voor het contract
op te zeggen per aangetekend schrijven:
 wanneer een verval wordt opgelopen;
 ingeval van niet-betaling van premie, bijpremie of
bijkomstigheden na een ingebrekestelling door DE
EUROPESE;
 met vooropzeg van 15 dagen, binnen 30 dagen na
aangifte van een schadegeval of betaling van de
schadevergoeding.
De toegetreden kaarthouder heeft het recht de
verzekering op te zeggen met een vooropzeg van 15
dagen, binnen 30 dagen na betaling of weigering van
een schadegeval door DE EUROPESE.

12.

TOEPASSELIJK RECHT – VERJARING

Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische
wetgeving. Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de dag van de
gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.
13.

SUBROGATIE

De Europese treedt automatisch in de rechten van de
verzekerde ten aanzien van aansprakelijke derden tot het
beloop van het bedrag van haar tussenkomst.

FORMULE

1

2

3

Verzekerd bedrag per
ongeval (EUR)

1.239,48

2.478,94

3.718,40

Vrijstelling per
schadegeval (EUR)

123,95

123,95

123,95

Jaarlijkse premie,
kosten inbegrepen
(EUR)

37,18

54,54

79,33
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