AIG Accident & Health

International Health Plan
UW LANGDURIG VERBLIJF WERELDWIJD VERZEKERD

International Health Plan
2 /5

Tel. +32 2 739 96 20
contact.be@aig.com | www.aig.be

In het kort
Doelgroep
Zakenmensen en particulieren (studenten) die in het buitenland
zullen verblijven gedurende een langere periode, gaande
van 1 maand tot maximum 12 maanden. En indien aan de
vereiste voorwaarden voldaan is, kan deze termijn nog met
maximum 12 maanden worden verlengd.
Het International Health Plan kan tot de leeftijd van 65 jaar
worden onderschreven.
Wat dekt het International Health Plan?
Het International Health Plan betaalt de volgende kosten (terug):
de ambulante medische kosten en de medische kosten bij een
ziekenhuisopname ingevolge een ongeval of een ziekte opgelopen in het buitenland met een verlenging van de tussenkomst na
terugkeer in het land van domicilie.

International Health Plan,

Het International Health Plan voorziet bijstand bij ernstige
problemen georganiseerd vanuit onze bijstandscentrale
24/7/365 op het telefoonnummer: + 32 3 253 69 16
Wat te doen in het geval van een ziekenhuisopname?
Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u een
directe regeling van de kosten verkrijgen. Het volstaat dat u
contact opneemt met ons bijstandscentrum opdat de kosten door
hen worden geregeld.
Bij uw terugkomst worden de andere medische kosten geregeld,
na het voorleggen van de nodige bewijsstukken.

DE COMPLETE REISVERZEKERING!

BASISTARIEF IN €*

Tijdens het uitwerken van deze reisverzekering, bestudeerde AIG
alle mogelijke risico’s en ontwikkelde op die manier een gepaste
dekking.

Duur

Wereldwijd
Deze verzekering geldt voor verplaatsingen over de hele wereld (met
uitzondering van landen in oorlog en landen waartegen sancties
gelden).
WAT HEBBEN DE VOLGENDE MENSEN MET ELKAAR GEMEEN?
• een Belgische student in de Verenigde Staten,
• een technicus die een machine monteert in Thailand,
• een leraar Frans in Louisiana,
• een onderzoeker van het F.R.S.- FNRS in Colombia,
• een gezin dat een wereldreis maakt,
• een theatergezelschap op tournee in in Nieuw-Zeeland,
• een manager die een fabriek opricht in Afrika.
Ieder van hen was op een bepaald moment verzekerd dankzij het
International Health Plan van AIG.
Voor al die situaties biedt AIG de ideale reisverzekering aan
waarmee iedereen in alle rust van zijn verblijf in het buitenland
kan genieten.

1 maand
2 maanden
3 maanden
4 maanden
5 maanden
6 maanden
7 maanden
8 maanden
9 maanden
10 maanden
11 maanden
12 maanden

tot
25 jaar

van 26
tot 55 jaar

van 56
tot 65 jaar

64
119
174
211
248
285
316
335
359
384
409
434

107
208
304
369
434
499
553
586
654
672
716
750

117
229
334
406
477
549
608
644
719
740
787
825

*Premies zijn taksen (9,25%) en poliskosten (€5) inbegrepen.
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Waarborgen [In €]

Verzekerde bedragen zijn van toepassing per verzekerde en per schadegeval.
De nummering van de waarborgen verwijst naar de nummering van de algemene voorwaarden.
Verzekering- en Bijstandsprestaties*
*Tenzij anders vermeld, zijn deze limieten van toepassing per verzekerde en per schadegeval

Persoonlijke ongevallen
3.A.
3.B.

Overlijden na ongeval
Overlijden in gevolge een verkeersongeval met publiek transport
Blijvende invaliditeit na ongeval

12.500
25.000
25.000

Medische kosten ingevolge ongeval of ziekte
3.C.

Ambulante kosten en hospitalisatiekosten
Unieke vrijstelling voor de volledige looptijd van de polis en gedurende een jaar maximum
Tandzorgen na ongeval

250.000
125
50

Bagage en reisongemakken
3.D.

Verlies, beschadiging of diefstal van bagage
Vrijstelling
3.E.
Vertraging van bagage meer dan 24u.
3.F.
Reisvertraging meer dan 4u, vanaf 5de u.
		
3.G.
Verlengd Verblijf na 48u in gevolge terrorisme
Verlengd Verblijf na 48u in gevolge natuurramp
Wijzigingskosten transport in gevolge terrorisme
Wijzigingskosten transport in gevolge natuurramp

2.500
125
375
25/u.
Max. 150

Max. 500

Wettelijke aansprakelijkheid prive leven
3.H.

Lichamelijk letsel
Materiële schade
Vrijstelling voor beide waarborgen
De maximale vergoeding per jaar voor beide waarborgen samen is beperkt tot vijf maal het bedrag verzekerd voor lichamelijk letsel.

125.000
125.000
125

Bijstand
4.B.1.
4.B.2.
4.B.3.
4.B.4.
4.B.5.
4.B.6.
4.B.7.
4.B.8.
4.B.9.
4.B.9.1.
4.B.9.2.
4.B.9.3.
4.B.9.4.
4.B.10.
4.B.11.
4.B.12.
4.B.13.
4.B.14.
4.B.15.
4.B.16.
4.B.17.

Rechtstreekse betaling
Vervoer naar een ziekenhuis
Medische repatriëring
Repatriëring naar de woonplaats
Tussenkomst in bijkomende verblijfskosten
Bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland
Opsporing en redding
Repatriëring van het stoffelijk overschot en transport van bagage na overlijden
Vervroegde terugkeer
In geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een verwant gedurende meer dan 48 uren
In geval van overlijden van een verwant
In geval van palliatieve zorgen van een verwant
In geval van belangrijke materiële schade aan onroerende goederen
Vervangingsmedewerker voor een gerepatrieerde werknemer
Advies en doorverwijzing
Opsturen van medicatie
Voorschieten van cash geld
Studentenwaarborg
Bijkomende dienstverlening
Juridische bijstand verkeer in het buitenland
Strafrechterlijke borg verkeer in het buitenland

Reële kosten
Reële kosten
Reële kosten
Reële kosten
Reële kosten
Reële kosten
Max. 15.000
Max. 1.500
Reële kosten, H/T, Economy Class

Reële kosten, H, Economy Class
Bijstand
Bijstand
Bijstand
Max. 12.500
Bijstand
Max. 2.500
Max. 25.000
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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 aange
duide 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
• 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 medische advies van een geneesheer
• Bagage onbeheerd achtergelaten, vergeten en zoekgeraakt, slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde en/of begunstigde
• De gevolgen van stakingen aangekondigd voor het vertrek
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.

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 polisvoorwaarden 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.

®

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.

