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In het kort
Uitgebreide verzekering
AIG Foreigners Plan Schengen voorziet in de terugbetaling van de 
medische kosten, een waarborg overlijden en blijvende invaliditeit  
door ongeval, en een bijstandspakket met inbegrip van repatriëring 
naar het land van herkomst.

Schengen Visa
De Schengenvoorschriften verplichten de personen die een visum 
aanvragen, een dekking te voorzien ten bedrage van € 30.000 
voor medische kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte en 
voor repatriëring. 

AIG Foreigners Plan Schengen gaat veel verder.
Er kan ook, indien gewenst, een verzekeringsattest worden 
opgesteld, nodig voor aanvraag van het visum.

Doelgroep
AIG Foreigners Plan Schengen is bedoeld voor buitenlanders en/
of hun familieleden, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben 
bereikt en die tijdelijk in één of verschillende Schengenlanden 
verblijven, het Verenigd Koninkrijk en Ierland inbegrepen.

Duur van de polis 
AIG Foreigners Plan Schengen dekt de buitenlandse verzekerde 
voor een periode van maximaal 6 maanden. 
De inwerkingtreding van de dekking, in geval het visum niet tijdig  
wordt uitgereikt, mag maximaal 30 dagen worden uitgesteld ten 
opzichte van de aanvangsdatum van de polis.
 
De stempel op het visum die de datum aangeeft waarop men het 
Schengengebied is binnengekomen, is de begindatum van de 
dekkingsperiode voor de duur die in de verzekeringspolis wordt 
vermeld.

DE WAARBORGEN VOLGENS DE ALGEMENE VOORWAARDEN
IN €Tenzij anders vermeld, zijn de verzekerde bedragen

van toepassing per verzekerde en per schadegeval.

1. MEDISCHE KOSTEN
Maximale tussenkomst van €50.000 per verzekerde, per periode
Terugbetaling van medische kosten, hospitalisatie- en ambulante 
kosten van de verzekerde en zijn verzekerde gezin.
• Vrijstelling per schadegeval: 50

2. BIJSTAND
• Repatriëring naar woonplaats:  reële kosten
• Repatriëring stoffelijk overschot:  reële kosten
• Terugbetaling van de uitvaartskist:  1.500 max.
• Vervroegde terugkeer in geval van
 overlijden van een ouder: reële kosten

3. INDIVIDUELE VERZEKERING IN GEVAL VAN ONGEVAL
• Kapitaal overlijden: 12.500
• Kapitaal overlijden door gebruik openbaar vervoer: 25 000
• Kapitaal in geval van gedeeltelijke of
 totale blijvende invaliditeit:  25 000

PREMIES IN €
(Premies zijn taksen (9,25%) en poliskosten (€5) inbegrepen)

• Individuele waarborg: 93/maand
• Gezinswaarborg (3 - 4 pers.): 197/maand

Collectieve formule op verzoek en op maat voor groepen zoals 
cultuurverenigingen, folkloregroepen, uitwisselingsstudenten enz.
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Voornaamste uitsluitingen
• Intoxicatie

• Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,  alsook volgende sporten  
 beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen  
 buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, 
 allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzee- 
 duiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd  
 en/of snelheidsnorm wordt  opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden

• Ziekte  en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de 
 vertrekdatum van  de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast

• Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk

• Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medisch advies van een geneesheer in

Deze brochure biedt slechts een samenvatting van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en de bijzondere voorwaarden 
(“polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om deze grondig 
door te nemen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.



AIG Europe S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS  n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met 
vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, 
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het 
nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. 

U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be.

®

Belangrijke informatie
Voor een offerte en de algemene en bijzondere voorwaarden kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar. 

Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een beperkte duurtijd 
en wordt deze niet stilzwijgend verlengd.

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, de verzekeringnemer en de  
verzekeringsovereenkomst beheerst worden door het Belgisch recht en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd bij geschillen, tenzij de polisvoor-
waarden anders bepalen. 

Voor klachten kan u zich richten tot AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel | e-mail: belgium.complaints@aig.com 
tel: 02 739 96 90 | fax: 02 739 93 93, met vermelding van het polisnummer, het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam 
van de contactpersoon bij de verzekeraar. 

Voor klachten i.v.m. verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht, kan u zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te de  
Meeussquare 35, 1000 Brussel | tel: 02 547 5871 | fax: 02 547 5975 | e-mail: info@ombudsman.as. | www.ombudsman.as. Het indienen van 
een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om een gerechtelijke procedure op te starten. 

De inhoud van deze brochure dient enkel voor informatieve en publicitaire doeleinden en kan zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.   
Er kan geen beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen of rechten aan te ontlenen. Producten 
kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn. Het kan evenmin beschouwd worden als een advies of een aanbod 
tot contracteren. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridische bindende omschrijving van de dekking. AIG aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door het gebruik van de informatie in deze brochure.


