Europ Assistance
‘Tijdelijk contract Snow’
(met bijstand voertuig + reisannulerings- en bagageverzekering)
(Beschrijving van de verzekeringsbehoefte)
Beschrijving van de waarborgen
1.

Reisbijstand
Het ‘Tijdelijk contract Snow’ is een reisbijstandsverzekering van Europ Assistance, die alle bij naam genoemde
begunstigden in het contract bescherming biedt tijdens één specifieke reis van max. 45 dagen.
•
•
•

2.

U wenst gedekt te zijn voor een enkele reis, meer bepaald voor een wintersportvakantie.
U verblijft tijdens uw reis maximaal 45 dagen in het buitenland.
Een tussenkomst tot max. 25.000 EUR voor medische kosten die u maakt in het buitenland volstaat.

Bijstand voor uw voertuig (optioneel)
U kunt de bijstand aan personen aanvullen met een bijstand voor uw voertuig in geografisch Europa ingeval
van een panne, ongeval of diefstal.
U wenst pechverhelping :
•
•

vanaf het verlaten van uw woonplaats in geval van een panne of diefstal ;
in geval van een ongeval.

Belangrijk : om verzekerd te zijn moeten de nummerplaten van alle te verzekeren voertuigen op het contract
vermeld worden. Voertuigen boven de 3.5 ton zijn niet gedekt.
3.

Reisannulerings- en bagageverzekering (optioneel)
U wenst bescherming in geval van :
•

annulering van uw reis, tot een maximum van :
o 1.250 EUR per persoon;
o 3.100 EUR per reisgezelschap.

•

schade, diefstal of verlies van uw bagage, tot een maximaal bedrag van:
o 1.250 EUR per persoon;
o 2.500 EUR per reisgezelschap.

Dit betreft een verzekeringsproduct van Europ Assistance nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, B 1160 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr.
25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance
(Belgium) nv.
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Uw verzekeringsbehoeften
Indien u akkoord gaat met bovenstaande elementen, is het
‘Tijdelijk contract Snow’
met de optionele waarborgen :
‘Bijstand aan het voertuig’
‘Optitravel’ (reisannulerings- en bagageverzekering)
het product uit het gamma van Europ Assistance dat o.i. het beste aansluit bij uw verlangens en behoeften en dat
wij, BNP Paribas Fortis, kunnen aanbieden.
Gelieve de algemene voorwaarden die u ontvangt aandachtig te lezen. Dit zal u toelaten om vast te stellen of de
voorgestelde dekking voldoet aan uw behoeften.
Indien de kenmerken van deze verzekering daarentegen niet voldoen aan hetgeen u zoekt voor een
bijstandsverzekering, kan u ons contacteren op het nummer 02/433.41.32 om samen naar een juiste oplossing te
zoeken.
Door ondertekening van de toetredingsvoorwaarden verklaart de toetreder :
•
•
•

dat de inhoud van het door hem samengestelde verzekeringsproduct beantwoordt aan zijn behoeften en
verlangens ;
voldoende geïnformeerd te zijn over de draagwijdte en de beperkingen van dit product;
deze verzekering te onderschrijven uit vrije wil en zonder enige verplichting.

Wij vestigen uw aandacht er op dat een toetreding tot deze verzekering slechts mogelijk is voor zover u
beantwoordt aan de toetredingsvoorwaarden.

Exemplaar voor de klant.
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