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Dekking
Privéreis
Indien zo vermeld in de BIJZONDERE VOORWAARDEN en de bijkomende extra premie voor de “privéreizen” is
betaald, bevestigt de MAATSCHAPPIJ dekking voor de uitbreiding van de privéreizen voor de VERZEKERDE(N) of voor
een bepaalde categorie van VERZEKERDEN, zoals aangegeven in de BIJZONDERE VOORWAARDEN.

Privéreis en Familieleden
Indien vermeld in de BIJZONDERE VOORWAARDEN en de bijkomende extra premie voor de “privéreizen en
famileileden” is betaald, bevestigt de MAATSCHAPPIJ dekking voor de uitbreiding van de privéreizen voor de
VERZEKERDE(N) of voor een bepaalde categorie van VERZEKERDEN, zoals aangegeven in de BIJZONDERE VOORWAARDEN,
hun PARTNER, KINDEREN TEN LASTE indien deze een VERZEKERDE (zoals vermeld in BIJZONDERE VOORWAARDEN) zou
vergezellen tijdens een reis.
Dekking voor de PARTNER en de KINDEREN TEN LASTE van de personen vermeld in de BIJZONDERE VOORWAARDEN, is ook
van toepassing indien deze op hun eigen zouden reizen zolang de privéreis niet langer duurt dan 60
opeenvolgende dagen.

Voorwaarden
Indien dit zo aangeduid wordt in de Bijzondere Voorwaarden, genieten VERZEKERDEN tijdens privéreizen
automatisch van alle waarborgen en verzekerde sommen welke werden onderschreven voor ZAKENREIZEN, zoals
deze worden bepaald in de BIJZONDERE VOORWAARDEN en volgens de Algemene Voorwaarden Group+ Business
Travel Accident, behoudens hetgeen hierna bepaald wordt.
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Waarborgen
Sectie 1. Persoonlijke ongevallen
Het VERZEKERD KAPITAAL bij overlijden of BLIJVENDE INVALIDITEIT van de PARTNER of van een KIND TEN LASTE van een
VERZEKERDE wordt niet beperkt overeenkomstig met de voorwaarden 1 en 2 van Sectie 1.1 van de Algemene
Voorwaarden Group+ Business Travel Accident, indien de uitbreiding “Privéreizen en Familieleden” werd
onderschreven.
Voor kinderen jonger dan 5 jaar wordt het VERZEKERD KAPITAAL bij overlijden opgeheven en vervangen door een
verhoging van het VERZEKERD KAPITAAL in BLIJVENDE INVALIDITEIT met € 5.000.

Sectie 2. Medische kosten
Zie Sectie 2 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.

Sectie 3. Repatriëring en dringende reiskosten
Zie Sectie 3 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.

Sectie 4. Persoonlijke aansprakelijkheid
De dekkingen van Sectie 4 zijn niet van toepassing voor Privéreizen.

Sectie 5 & 6. Reisannulering & Onderbreking of aanpassing van een reis
Inzake Privéreizen worden de bepalingen van Sectie 5 & 6 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business
Travel Accident vervangen door volgende bepalingen:

Dekking

a. ZIEKTE, ONGEVAL of overlijden van:
• de VERZEKERDE, zijn/haar PARTNER, een verwant tot in de tweede graad, en/of
• de person die met de VERZEKERDE samenwoont op dezelfde verblijfplaats of die onder de hoede staat of te
zijne/hare laste valt, en/of
• de particuliere person bij wie de VERZEKERDE in het BUITENLAND zou logeren en die het medisch gezien
onmogelijk maakt het afgesloten reiscontract na te komen;
b. Opzeg van de arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur van de VERZEKERDE door zijn/haar werkgever om
economische redenen binnen de 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum;
c. Intrekking van het reeds goedgekeurde verlof van de VERZEKERDE door zijn/haar werkgever wegens
onbeschikbaarheid van een collega die de VERZEKERDE vervangt, tengevolge van zijn/haar ZIEKTE, ONGEVAL of
overlijden binnen de 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum;
d. Onvoorziene verplichte aanwezigheid van de VERZEKERDE die als werkloze een arbeidscontract van onbeperkte
duur afsluit dat aanvang neemt binnen de 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum;
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De MAATSCHAPPIJ zal de VERZEKERDE vergoeden tot maximaal het bedrag dat vermeld wordt in de BIJZONDERE
VOORWAARDEN indien een privéreis geannuleerd, onderbroken of aangepast moet worden als gevolg van één van
de volgende oorzaken:
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e. Noodzakelijke aanwezigheid van de VERZEKERDE die een vrij beroep uitoefent, wegens onbeschikbaarheid van
de beroepsvervanger van de VERZEKERDE ten gevolge van zijn/haar ZIEKTE, ONGEVAL of overlijden;
f. Onbeschikbaarheid tengevolge van ZIEKTE, ONGEVAL of overlijden van de persoon gelast met de hoede van het
minderjarig of gehandicapt KIND TEN LASTE van de VERZEKERDE;
g. Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen, eigendom van de VERZEKERDE als gevolg van brand,
natuurkrachten of kwaadwilligheid door derden voor zover deze schade zich voordoet binnen een tijdspanne
van 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum;
h. Verplichte aanwezigheid van de VERZEKERDE als getuige of jurylid voor het Hof van Assisen, in zoverre de
VERZEKERDE hiervan niet op de hoogte was op de dag van de boeking;
i. Wederoproeping in het leger (niet van toepassing voor beroepsmilitairen);
j. Herexamen gedurende het gepland verblijf die nog niet gekend was op de dag van de boeking;
k. Diefstal van of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval met of een brand van het
privévoertuig van de VERZEKERDE op het ogenblik van vetrek of gedurende het traject naar de
vakantiebestemming;
l. Vertraging op het moment van de in het reiscontract voorziene inscheping, bij vertrek of tijdens een etappe,
tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval of overmacht tuhdebs
ger traject naar de plaats van inscheping.
De waarborg wordt eveneens toegekend aan de VERZEKERDE, ingeval van annulering door een reisgezel
tengevolge van één van bovenvermelde redenen, zodat de VERZEKERDE alleen zou moeten reizen.

Vergoedingsmodaliteiten
Wanneer de reis vóór vertrek geannuleerd moet worden, zal de MAATSCHAPPIJ alle annuleringskosten ten aanzien
van het ticket(s) of REISREGELINGEN betalen.
Wanneer de reis ná vertrek moet worden ingekort, zal de MAATSCHAPPIJ de kosten vergoeden die reeds gemaakt
zijn voor het niet opgenomen deel van de reis, die op grond van het contract nog gemaakt moeten worden, en
die niet elders verhaald kunnen worden, vergoeden. Bovendien zal de MAATSCHAPPIJ de kosten vergoeden die
gemaakt worden om een VERZEKERDE te laten terugkeren naar zijn/haar LAND VAN VASTE VERBLIJFPLAATS.

Ingeval het reiscontract enkel transport betreft: het ongebruikte deel van de betaalde transportkosten.
De waarborg wordt eveneens toegekend aan de VERZEKERDE ingeval van annulering door de reisgezel, waardoor
de VERZEKERDE alleen zou moeten reizen. In dit geval zijn bijkomende verblijfs- en/of wijzigingskosten gedekt.

Uitsluitingen
De MAATSCHAPPIJ zal geen enkele schadeclaim betalen indien de privéreis wordt geannuleerd, onderbroken of
aangepast ten gevolge van:
a. Het feit dat een VERZEKERDE beslist niet te reizen of, indien hij op reis is, beslist die niet voort te zetten;
b. Afdanking, ontslag of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een VERZEKERDE binnen de 31 dagen
vóór een vooraf geboekte reis;
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Wanneer de vooraf geboekte reisarrangementen in verband met een privéreis na het vertrek moeten worden
gewijzigd, zal de MAATSCHAPPIJ de extra reis- en verblijfskosten vergoeden die niet elders kunnen worden
verhaald en die noodzakelijkerwijs worden gemaakt om een VERZEKERDE in staat te stellen de privéreis voort te
zetten of terug te keren naar zijn/haar LAND VAN VASTE VERBLIJFPLAATS.
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c.

Afdanking, ontslag of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een VERZEKERDE nadat de reis is
begonnen;

d.
e.
f.

Het verzuim van een transport- of logiesverstrekker (of diens agent) die handelt voor de VERZEKERDE;
Staking, arbeidsconflic, mechanische panne of defect van de transportmiddelen;
Een reis die ondernomen wordt door een VERZEKERDE, of die dat voornemen heeft, tegen het advise in van
een GENEESHEER, of met het doel een medisch advise of een medische behandeling te verkrijgen;

g.

De insolvabiliteit van een VERZEKERDE;

h.
i.

Regelingen getroffen door een regering of overheidsinstantie;
De vertraging van een schip, vliegtuig of trein indien a) de VERZEKERDE verzuimt in te checken in
overeenstemming met de verschafte reisroute, of b) wanneer de vertraging te wijten is aan het tijdelijk of
doorlopend uit dienst nemen van een schip, vliegtuig of trein op bevel van een havenautoriteit,
spoorwegenmaatschappij of het bestuur voor burgerluchtvaart if enig gelijkaardig orgaan in enig land;

j.

Intoxicatie: situatie waarbij de VERZEKERDE onder invloed is van alcohol en/of illegale middelen en daarbij de
wetten schendt van het land waarin het incident plaatsvindt;
Het ondernemen van een reis door een zwangere vrouw in de periode van 30 dagen voor de voorziene
bevallingsdatum;
OORLOG in het LAND VAN VASTE VERBLIJFPLAATS of in GEVAARLIJKE REGIO’S;

k.
l.

m. Zelfdoding, poging tot zelfdoding of zelf toegebracht letsel;
n.

De slechte staat van het privévoertuig dat voorzien is voor de reis.

Sectie 7. Juridische kosten
Zie Sectie 7 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.

Sectie 8. Bagage
Inzake Privéreizen worden de bepalingen van Sectie 8 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel
Accident vervangen door volgende bepalingen:

Dekking
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De MAATSCHAPPIJ vergoedt de VERZEKERDE tot het bedrag vermeld in de BIJZONDERE VOORWAARDEN, indien tijdens de
geldigheidsduur van de polis:
a. Zijn/haar BAGAGE wordt gestolen, met aanwezigheid van duidelijk vastgestelde sporen van inbraak uit een
slotvaste en afgesloten woning of kamer. Inbraak met behulp van electronische sleutel is ook gedekt;
b. Zijn/haar BAGAGE wordt gestolen, met aanwezigheid van duidelijk vastgestelde sporen van inbraak uit een
slotvast en afgesloten vervoermiddel, voor zover de BAGAGE niet zichtbaar was van buitenaf. Inbraak die
met electronische middelen werd gepleegd is niet gedekt;
c. BAGAGE wordt gestolen met fysiek geweld op of onder bedreiging van de persoon;
d. BAGAGE toevertrouwd aan een vervoerder en geregistreerd – in het kader van een vervoerscontract - is
verloren, beschadigd of gestolen, na uitputting van de contractuele vergoeding verschuldigd door de
vervoerder;
e. BAGAGE is verloren, beschadigd of gestolen tengevolge van een medisch urgentietransport van de
VERZEKERDE na een gedekt ONGEVAL of ZIEKTE;
f. BAGAGE is verloren, beschadigd of gestolen naar aanleiding van of tengevolge van een verkeersongeval;
g. BAGAGE is verloren, beschadigd of gestolen naar aanleiding van of tengevolge van een natuurramp.
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Uitbreidingen
Frauduleus gebruik van bankkaarten
De MAATSCHAPPIJ zal het financieel verlies vergoeden dat wordt geleden tengevolge van het frauduleuze gebruik
van credit-, debet-, of betaalkaarten tijdens de duurtijd van de reis, en dit tot maximaal € 1.500 per schade.
Deze dekking komt aanvullend tussen na uitputting van de vergoeding welke de financiële instelling, als uitgever
van de respectievelijke kaart, voorziet.
Deze waarborg is slechts verworven indien de VERZEKERDE alle bepalingen en voorwaarden heeft nageleefd
volgens welke de kaart werd uitgegeven.

Vreemde valuta en reischeques
De MAATSCHAPPIJ zal het financieel verlies vergoeden dat wordt geleden tengevolge van de diefstal van vreemde
valuta en reischeques, specifiek aangekocht voor de reis, en dit tot maximaal € 1.500 per schade. Dekking is
verworven vanaf het tijdstip van aanschaffing of maximaal 120 uur vóór het begin van de reis, tot bij de
deponering of de incassering of maximaal 120 uur na het einde van de reis.

Tijdelijke ongeschiktheid van Bagage
Indien, in het kader van een vervoerscontract de BAGAGE van de VERZEKERDE, die werd toevertrouwd aan een
vervoerder, tijdelijk en voor langer dan vier uur tijdens de uitreis of doorreis is verdwenen, zal de MAATSCHAPPIJ
de kosten vergoeden voor de aanschap van dringende vervangingsgoederen, die essentieel en redelijk zijn voor
de eerste behoeften, tot maximaal € 1.500 per schade.
De vergoedingen uitbetaald in het kader van de tijdelijke ongeschiktheid van BAGAGE is niet cumuleerbaar met de
vergoeding bekomen op basis van de waarborgen gedekt onder het gedeelte ‘dekking’ van dit artikel.

Bijkomende bepalingen
Verzekerde bedragen

Bepaling van de vergoeding
 Bij beschadiging: De kostprijs van de herstelling inclusief de niet recupereerbare BTW, beperkt tot de
vervangingswaarde van het beschadigde goed. Bij beschadiging door derdeen n het kader van een
vervoerscontract wordt deze verminderd met de vergoeding waarop de VERZEKERDE recht heeft in het kader
van de bepalingen van dat vervoerscontract.
 Bij verlies of diefstal: De vervangingswaarde van een gelijkaardig goed, vermeerderd met de niet
recupereerbare BTW. Bij verlies of diefstal door derden in het kader van een vervoerscontract wordt deze
verminderd met de vergoeding waarop de VERZEKERDE recht heeft in het kader van de bepalingen van het
vervoerscontract.
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Voor alle voorwerpen waarvan de vervangingswaarde meer dan € 2.500 bedraagt, neemt de VERZEKERDE de
eerste 25% van elk bedrag boven de € 2.500 voor hun eigen rekening.
De uitkering wordt beperkt tot € 1.500 inzake diefstal van GELD.
Voor elk schadegeval geldt de vrijstelling van € 125 of deze vermeld in de voorgaande artikels.

Group+ Business Travel Accident
Uitbreiding Privéreizen
A L G E M E N E

V O O R W A A R D E N

contact.be@aig.com
Tel. +32 2 739 96 20 | Fax +32 2 739 91 02

Verplichtingen bij schade
 In geval van diefstal moet onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de plaatselijke autoriteiten en een attest
van aangifte moet worden bekomen.
 In geval van beschadiging moet een verslag opgemaakt worden door de verantwoordelijke vervoerder en een
attest van aangifte moet worden bekomen.
 De Verzekerde dient opgave te doen van de aankoopdatum en -prijs van de goederen. Dit kan en moet
gestaafd worden aan de hand van alle mogelijke bewijzen.
 Beschadigde voorwerpen kunnen door de MAATSCHAPPIJ opgevraagd worden.
 In geval van diefstal van GELD is eveneens een bewijs van de bank vereist.
 Voor elk voorval in het kader van een vervoerscontract is een bewijs van de vervoerder vereist (property
irregularity report of attest van definitief verlies).

Uitsluitingen
De MAATSCHAPPIJ zal geen vergoeding uitkeren wanneer de kosten zijn veroorzaakt of direct of indirect daaraan is
bijgedragen door:
a. Schade tengevolge van afschilferen, krassen of breken van glas, porselein of andere breekbare voorwerpen of
artikelen, tenzij te wijten aan brand, diefstal of ongeval van het voertuig waarin ze werden getransporteerd;
b. Het onbeheerd achterlaten, vergeten en zoekraken, slechte manipulatie van het voorwerp door de
VERZEKERDE en/of begunstigde;
c. Verlies of schade tengevolge van:
 Motten, ongedierte, slijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden of verkleuring,
 Mechanisch of electrisch defect of panne,
 Het reinigen, verven, restaureren, herstellen of wijzigen;
d. Verlies of schade ten gevolge van vertraging, vasthouding of beslagname op bevel van een regering of
overheidsinstantie;
e. Verlies of diefstal van of schade aan voertuigen, aanhangwagens of caravans en de toebehoren of de
reserveonderdelen ervan;

j. OORLOG in het LAND VAN VASTE VERBLIJFPLAATS of in GEVAARLIJKE REGIO’S;
k. Tijdelijke onbeschikbaarheid van BAGAGE die aanzien worden als ZAKELIJKE UITRUSTING.

Sectie 9. Uitkering voor verlies van geld
De dekkingen van Sectie 9 zijn niet van toepassing voor Privéreizen.

Sectie 10. Uitkering voor reisongemakken
Zie Sectie 10 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.
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f. Verlies of diefstal van of schade aan BAGAGE, die als vracht of krachtens een luchtvaartbrief if een
cognossement wordt verzonden;
g. Verlies van GELD, obligaties, verhandelbare waardepapieren en effecten van om het even welke aard;
h. Verlies of diefstal van een credit- debet- of bankkaart waardoor deze frauduleus wordt gebruikt, tenzij de
VERZEKERDE alle bepalingen en voorwaarden heeft nageleefd volgens welke de kaart werd uitgegeven;
i. Geldgebrek tengevolge van de beslagname of de vasthouding door de douane of andere instanties, door
vergissing, verzuim en waardevermindering;
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Sectie 11. Uitgaven voor het eigen risico van een huurwagen
Zie Sectie 11 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.

Sectie 12. Kaping
De dekkingen van Sectie 12 zijn niet van toepassing voor Privéreizen.

Sectie 13. Kidnapping, losgeld en afpersing
De dekkingen van Sectie 13 zijn niet van toepassing voor Privéreizen.

Sectie 14. Crisisbeheer
De dekkingen van Sectie 14 zijn niet van toepassing voor Privéreizen.

Sectie 15. Opsporing en redding
Zie Sectie 15 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.

Sectie 16. Evacuatie bij politieke risico’s en natuurrampen
Zie Sectie 16 van de Algemene Voorwaarden Group+ Business Travel Accident.
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Aanvullende algemene uitsluitingen
Inzake privéreizen zal de MAATSCHAPPIJ geen vergoeding uitkeren, wanneer de schade is veroorzaakt of direct of
indirect daaraan is bijgedragen door:
a.

Sporten ten professionelen titel: • 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 • diepzeeduiken • 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.

b.

Weddenschappen en/of uitdagingen, twisten en/of vechtpartijen behalve bij wettige zelfverdediging
(een proces-verbaal van de autoriteiten zal als bewijs dienen) • onlusten en maatregelen ter bestrijding
ervan, tenzij de VERZEKERINGSNEMER en/of de VERZEKERDE en/of de begunstigde bewijst/bewijzen dat de
VERZEKERDE er niet actief heeft aan deelgenomen.
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