
 

 

 

 

 

Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Dit 

document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. U vindt de 

volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden van deze verzekering 

 

Welk soort verzekering is dit? Een Evenementenverzekering in binnen- en buitenland 

 Wat is verzekerd? 

BASIS:       

      Verzekerde som is afhankelijk van de gekozen 
formule 

 Overlijden na ongeval 

 Blijvende invaliditeit na ongeval  

 Tijdelijke ongeschiktheid na ongeval  
Vanaf de 21

ste
 dag gedurende max 365 dagen 

 Medische kosten  

OPTIES: 

 Bagage en Reisongemakken + Bijstand 
Enkel mogelijk bij een event in het buitenland 

 Burgerlijke aansprakelijkheid organisator  
Enkel mogelijk in België met uitsluiting van een aantal 
events (bv. Events op de openbare weg) 

 

  Wat is niet verzekerd? 

 Intoxicatie 

 De aansprakelijkheid van deelnemers onderling 

 Stakingen die voor het vertrek waren aangekondigd 

 Onbeheerd achterlaten, vergeten en zoekraken van 
bagage 

  
 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Beperking in bepaalde sporten 

! De verzekerden moeten jonger zijn dan 70 jaar op het 
ogenblik van onderschrijving  

! Een franchise waarvan het bedrag in de polis bepaald 
wordt, blijft ten laste van de verzekerde in geval van 
een gedekte schade 

! Schade is enkel gedekt ten belope van de limieten 
vermeld in de polis 

     
 Waar ben ik gedekt? 

 Event: De dekking is geldig in het land waar de verzekeringsnemer gevestigd is. 

 Travel: De dekking is geldig wereldwijd tijdens een verzekerde reis.  

 De dekking in deze verzekering is uitgesloten voor de landen/regio’s die onderworpen zijn aan economische of commerciële 
sancties opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten van Amerika (inclusief alle sancties 
opgelegd door de OFAC) 

  

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

— Op een eerlijke, duidelijke en volledige wijze antwoorden op de vragen die U worden gesteld 

— De maatschappij moet bij iedere wijziging van het risico binnen de 60 kalenderdagen op de hoogte worden gebracht. 

— Bij elke verzekering tot vergoeding van schade moet de verzekerde/ verzekeringsnemer alle redelijke maatregelen nemen 
om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken. 

  
 Wanneer en hoe betaal ik? 

De premie is vooraf betaalbaar. De premie is haalbaar op de woonplaats van de verzekeringsnemer op aanbieding van het 
kwijtschrift. De door de wet opgelegde belastingen en bijdragen worden eraan toegevoegd.  
Bij niet-betaling van de premie zijn de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen van toepassing. 

  
 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De waarborgen zullen slechts aan de verzekerden verworven zijn na betaling van de premie, vanaf de datum en voor de duur 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

 
 

 

Evenementen – Verzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct  
 
Onderneming: AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor  Product: Travel & Event 

AIG Europe S.A. is een verzekeraar ingeschreven in het handels –en vennootschapsregister te Luxemburg onder nummer B 218806. Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. 

Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is een 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/. AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te 

Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW nummer: 0692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch bijkantoor is 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 



 Hoe zeg ik mijn contract op? 

Dit contract loopt automatisch af op de in de bijzondere voorwaarden aangegeven datum. 

 


