EUROP ASSISTANCE – TIJDELIJKE BIJSTANDSCONTRACTEN :
precontractuele informatie
Informatie over BNP Paribas Fortis NV en Europ Assistance (Belgium) NV
Het Tijdelijk Contract en het Tijdelijk Contract ‘Snow’ (bijstandsverzekeringen van Europ Assistance) worden
gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven en
handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor AG Insurance nv.
Deze contracten worden afgesloten bij Europ Assistance (Belgium) nv, Triomflaan 172, B-1160 Brussel, RPR Brussel BTW BE 457.247.904, verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 1401 (KB van 02.12.96, BS van 21.12.96)
om de takken 13, 16 en 18 uit te oefenen.
Europ Assistance staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA),
Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimont-laan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA
nr. 25879 A.

Bijstandscontracten van Europ Assistance
Europ Assistance verleent bijstand aan de verzekerde personen en voertuigen die in moeilijkheden verkeren na een
ongeluk of ziekte in België of in het buitenland, en dit 24 u per dag. Via één enkel telefoonnummer kan van overal ter
wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België bereikt worden die persoonlijk voor de organisatie van de
hulpverlening zal zorgen.
Hieronder vindt u een overzicht van de essentiële kenmerken van het Tijdelijk Contract en het Tijdelijk Contract
‘Snow’.
De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden, die u ook terugvindt op
www.bnpparibasfortis.be.

Duur van het contract
Het contract wordt onderschreven voor de duur (minimaal 1 dag, maximaal 45 dagen) die door de verzekeringsnemer
vermeld wordt in het document "Bijzondere voorwaarden".
Het loopt ten einde na de overeengekomen termijn, zonder stilzwijgende verlenging.

Geldigheid
De kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de contracten kunnen op elk moment gewijzigd worden.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze kenmerken, voorwaarden en andere bepalingen daarom enkel geldig op
de datum waarop ze zijn verstrekt.

____________________________________________________________________________________
Dit betreft een verzekeringsproduct van Europ Assistance (Belgium) nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Europ Assistance (Belgium) nv (www.europ-assistance.be), Triomflaan 172, B-1160 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 457.247.904, verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 1401 (KB van
02.12.96, BS van 21.12.96) om de takken 13, 16 en 18 uit te oefenen. BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702, is ingeschreven en handelt als
verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor Europ Assistance (Belgium) nv.
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Kenmerken van het Tijdelijk Contract
Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?
 In het buitenland gemaakte medische kosten tot 250.000 EUR;
 Bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, gedurende de looptijd van
het verblijf;
 Bijstand voor uw reisgenoten als ze ziek worden of een ongeval hebben;
 Terugkeer naar uw familie in België naar aanleiding van een hospitalisatie of het overlijden van een familielid.
Voor klanten die voor de optie 'bijstand voertuig' kiezen
 Bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland, zorgen wij voor de
pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig;
 Wachtbudget voor de reparatie of voor de voortzetting van de reis indien het voertuig minder dan vijf dagen
geïmmobiliseerd is; repatriëring van het voertuig en zijn gebruikers indien de reparatie meer dan 5 dagen in
beslag neemt.
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?
 De tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een
Belgisch ziekenfonds of bij een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld daarvoor niet betaald
heeft;
 Repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u
niet verhinderen uw verplaatsing of uw verblijf voort te zetten;
 Wintersportongevallen zijn enkel gedekt in het Tijdelijk Contract Snow of het Jaarcontract / Jaarcontract Plus;
 In België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektes die vóór het vertrek bekend waren.
Voor klanten die voor de optie 'bijstand voertuig' kiezen
 Voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, voertuigen van meer dan 3,5 ton; voertuigen met
handelaarsplaat, voertuigen voor het commerciële vervoer van personen of handelsgoederen, taxi's,
ziekenwagens, autorijscholen, lijkwagens, landbouwvoertuigen, voertuigen in verhuur (leasing of huur);
 Reparatie- en/of onderhoudskosten van het voertuig.

Kenmerken van het Tijdelijk Contract ‘Snow’
Dit is een speciaal contract voor alle activiteiten die worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs. Het Tijdelijk
Contract ‘Snow’ omvat alle waarborgen van het Tijdelijk Contract, met daarbovenop :
Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?
 Tenlasteneming van opsporings- en reddingskosten als u verdwaalt of een ongeval hebt in de bergen, op of
buiten de aangeduide skipistes; de eventuele skipassen en skilessen van de verongelukte persoon tot maximum
200 EUR per persoon, dit pro rata van de niet genoten vakantiedagen.
 Tenlasteneming van uw bijkomende kosten voor de verlenging van uw reis, overnachtingen én transport
(maximaal 250 EUR), als onverwachte weersomstandigheden (lawines, afgesloten wegen enz.) uw terugkeer
naar België verhinderen.
Wat is het voornaamste niet-gedekte risico?
 De ongevallen buiten de afgebakende skipistes zijn enkel gedekt indien de begunstigden begeleid worden door
een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.
Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen en de toepassingsvoorwaarden
vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op
www.bnpparibasfortis.be/jaarlijksEA.
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Tarief
Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be/jaarlijksEA of bij het Easy Banking
Centre op tel. 02 762 60 00. Tenzij anders vermeld, is de premie op verzoek van Europ Assistance
vooruitbetaalbaar op de vervaldag.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia
Het Belgische recht is van toepassing.
De contracten worden beheerst door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (BS van 30 april 2014).
Voor alle geschillen betreffende deze overeenkomsten zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
Alle communicatie in het kader van en/of krachtens het contract zal gebeuren in de taal die werd geregistreerd bij
opening van de relatie.

Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht
Overeenkomstig artikel 57 § 3, 4, 5 en artikel 84 § 1 van de wet van 4 april 2014 op de wet betreffende de
verzekeringen hebt u, net als Europ Assistance, de mogelijkheid om het Jaarcontract of het Jaarcontract Plus met of
zonder annulatie (bijstandsverzekeringen van Europ Assistance) zonder boete en zonder opgave van redenen op te
zeggen. U kunt dat recht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van het contract door verzending van
een aangetekende brief aan Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel. De opzegging die uitgaat van de
verzekeringnemer, treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving; de opzegging die uitgaat van de verzekeraar
8 dagen na de kennisgeving ervan. In dat geval moet u enkel de eventuele kosten betalen voor de daadwerkelijk
verleende dienst volgens het geldende tarief. Indien u het opzeggingsrecht niet uitoefent, blijft de verzekeringsdekking
van kracht.

Klachten
Onverminderd het verhaal in rechte kunt u eventuele klachten schriftelijk sturen aan het Klachtenmanagement van
BNP Paribas Fortis (1QA8D), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00. U kunt met uw klacht ook terecht bij de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75
(www.ombudsman.as), of bij Europ Assistance (Belgium) NV, ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172,
1160 Brussel (complaints@europ-assistance.be), tel. 02 541 90 48, van maandag tot donderdag van 10 u. tot 12 u. en
van 14 u. tot 16 u.
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