
Travel & Events
De evenementenverzekering voor in België en in buurlanden

AIG ACCIDENT & HEALTH
Deze informatie is bedoeld voor verzekeringsmakelaars en andere verzekeringsprofessionals.
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In het kort
Welke evenementen?
Bedrijven organiseren meerdere keren per jaar een evenement: teambuilding, recepties, voorstellingen, seminaries, zakenlunches of 
opendeurdagen. Verenigingen animeren wijk- en dorpsfeesten, fietswedstrijden, carnavalsoptochten, kermissen, beurzen en concerten. 

Daarnaast organiseren particulieren ook tal van activiteiten. Denk hierbij aan een huwelijk, verjaardagsfeest, de viering van een geboorte 
of verhuizing.  Voor elke gelegenheid kan er een reden zijn voor een evenement.

Doel
AIG Travel & Events dient om de gevolgen van ongevallen te dekken die tijdens deze evenementen zouden kunnen optreden, in binnen- 
of buitenland, volgens de onderschreven formule.

In optie voorziet AIG Travel & Events de mogelijkheid om voor evenementen die in het buitenland plaatsvinden de bagage te 
verzekeren en om te genieten van de AIG Bijstandswaarborgen. 

De formule biedt eveneens de mogelijkheid om de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator te dekken voor die evenementen 
die in het binnenland plaatsvinden.

Duur
AIG Travel & Events dekt evenementen van enkele uren tot meerdere dagen.

Op aanvraag kan ook een jaarpolis worden onderschreven waarin alle evenementen georganiseerd door de verzekeringnemer 
automatisch worden gedekt. AIG kan eveneens op jaarbasis dekking bieden voor de leden van bijvoorbeeld dans-, foto-, of 
muziekclubs, artistieke ateliers, yoga, fancy-fairs, sportclubs en dergelijke.

Verzekerden
De verzekerden kunnen zowel de organisatoren, de vrijwilligers als ook de deelnemers en/of toeschouwers zijn. De persoonlijke 
ongevallendekking kan een verstandige aanvulling zijn op een contract burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.

Waarborgen
Het luik ‘Persoonlijke Ongevallen’ biedt 5 formules aan (verschil in verzekerde bedragen, niet in waarborgen) met een premie die 
varieert van € 0,40 tot € 2,75 per persoon en per dag (excl. taksen) met de mogelijkheid om, indien gewenst, het verzekerde bedrag 
bij tijdelijke ongeschiktheid te verhogen. 

Voor gevallen die niet gedekt worden door een BA uitbating en voor zover het evenement plaatsvindt in het land waar de  
verzekeringnemer zijn verblijfsplaats heeft (Belux), stelt AIG Travel & Events de waarborg BA organisator voor.

Indien het evenement daarentegen plaatsvindt in het buitenland, kunnen de waarborgen Bagage en Bijstand naar wens worden 
afgesloten. 
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De nummering van de waarborgen verwijst naar de artikelnummers van de algemene voorwaarden.
Premies in € per dag en per persoon, exclusief taksen (9,25%) en poliskosten (€ 5). Verzekerde bedragen (in €) zijn van toepassing per verzekerde 
en per schadegeval. Een minimum van 5 personen is vereist (zonder plafonnering). Bij betaling van de Sport+ premie (+50%) worden ongevallen 
als gevolg van gemotoriseerde activiteiten, survival en canyoning gedekt aan 100%.

  AIG Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4
Basiswaarborgen
3.A. Overlijden na ongeval 7.500 25.000 50.000 75.000 100.000
3.B. Blijvende invaliditeit 15.000 37.500 75.000 112.500 150.000
3.C. Tijdelijke Ongeschiktheid als gevolg van een ongeval
 vanaf de 21ste dag gedurende maximaal 365 dagen 6/dag 6/dag 6/dag 6/dag 6/dag
3.D. Medische kosten 1.250 2.500 3.750 5.000 6.250

 Premie Travel 0,40 1,10 1,75 2,25 2,75
 Premie Events 0,40 0,90 1,50 2,00 2,75

3.C. Aanvulling Tijdelijke Ongeschiktheid als gevolg van 
 (een ongeval voor verzekerden van + 18 jaar)  25 25 50 75
 Premie Aanvulling TO  +0,40 +0,40 +0,75 +1,10

Optie reisverzekeringsprestaties en bijstandsprestaties
4.A.  Reisverzekeringsprestaties
4.A.1. Verlies, beschadiging of diefstal van bagage 2.500
 Vrijstelling 125
4.A.2.  Vertraging van bagage (enkel in het buitenland) 375
4.A.3. Reisvertraging meer dan 4u, vanaf het 5e uur 25/u. 
  Max. 150
4.A.4. Verlengd Verblijf in gevolge terrorisme of natuurramp Max. 500
 Verlengd Verblijf na 48u in gevolge terrorisme 
 Verlengd Verblijf na 48u in gevolge natuurramp 
 Wijzigingskosten transport in gevolge terrorisme 
 Wijzigingskosten transport in gevolge natuurramp 

4.B.  Bijstandsprestaties 
4.B.2.1.  Rechtstreekse betaling Reële kosten
4.B.2.2.  Vervoer naar een ziekenhuis Reële kosten
4.B.2.3.  Medische repatriëring Reële kosten
4.B.2.4.  Repatriëring naar de woonplaats Reële kosten
4.B.2.5.  Tussenkomst in bijkomende verblijfskosten Reële kosten
4.B.2.6.  Bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland (zonder maaltijd) Reële kosten
4.B.2.7.  Opsporing en redding Max. 15.000
4.B.2.8.  Repatriëring van het stoffelijk overschot en transport van bagage na overlijden Reële kosten
4.B.2.9.  Vervroegde terugkeer Reële kosten, H/T, Economy Class
 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
4.B.2.10. Advies en doorverwijzing Bijstand
4.B.2.11.  Opsturen van medicatie Bijstand
4.B.2.12.  Voorschieten van cash geld Bijstand
4.B.2.13.  Bijkomende dienstverlening Bijstand
4.B.2.14.  Juridische bijstand verkeer in het buitenland Max. 2.500
4.B.2.15.  Strafrechtelijke borg verkeer in het buitenland Max. 25.000

 Premie optie reisverzekeringsprestaties en bijstandsprestaties 1,10 / dag / persoon

Optie BA organisator
5.A.  Lichamelijk letsel 1.250.000
 Materiële schade 125.000
 Vrijstelling 125
 Vrijstelling voor schade aan goederen gehuurd of in leen  375
5.B.  Rechtsbijstand  12.500
5.C.  Insolvabiliteit van derden  6.250

 Premie optie BA Organisator  25/dag
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Voornaamste uitsluitingen
• Intoxicatie
• De aansprakelijkheid van deelnemers onderling
• Stakingen die voor het vertrek waren aangekondigd
• Onbeheerd achterlaten, vergeten en zoekraken van bagage

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.



Dit is een reclame van AIG Europe S.A., 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, 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.
De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en 
kan niet ingeroepen worden om dekking te eisen of AIG aansprakelijk te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op verzoek - geven een juridische 

bindende omschrijving van de dekking. 
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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 verzeker-
ingnemer 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
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:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeus-square 35, 1000 Brussel
tel: 02 547 5871
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.


