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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  

 

AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° 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. | Citibank 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 - BIC: CITIBEBX. 
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Polis N° 3.017.677 van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt 
am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brusel, Marnixlaan 13-15, 1000 
Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14, bij AIG 
Europe S.A., een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° 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. 
 
ALGEMENE DEFINITIES 

Verzekeraar: AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor. 

Verzekeringsnemer: Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 

Lopende rekening: de lopende privé-rekening “db E-account”, geopend door de Verzekerde bij de Verzekeringsnemer. 

Verzekerde Kaart: Geldige kaarten "DB Gold" en “DB Titanium Plus” uitgereiken door de Verzekeringsnemer, waarvan 

de Verzekerde Titularis is.  

Titularis: De natuurlijke persoon van wie de naam op de Verzekerde Kaart staat. 

Derde: elke persoon andere dan de Verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, zijn ascendenten, 

descendenten en naasten (schoonouders, kinderen van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende bloedverwanten in 
de zijlinie, halfbroer, halfzuster). 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Verjaring: Elke vordering in het kader van dit contract is verjaard na drie (3) jaar vanaf de gebeurtenis die er aanleiding 

toe geeft. De verjaring zal gestuit worden in geval van een tijdige schadeaangifte tot op het ogenblik dat de Verzekeraar 
schriftelijk kennis heeft gegeven van zijn beslissing omtrent het aanvaarden of afwijzen van het schadegeval. 

Wetgeving, klachten- en geschillenregeling:  

Toepasselijk recht  
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen alsook alle 
uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan. 

Klachten 
Voor klachten kan de Verzekerde zich richten tot de Verzekeraar per post: AIG Europe SA, Belgisch Bijkantoor, 
Klachten, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, per telefoon  02 739 96 90 of per e-mail belgium.complaints@aig.com. 

De Verzekeraar zal binnen de 10 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen en zal de klacht 
beantwoorden binnen de maand (tenzij dit omwille van bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, in welk geval de 
klager hiervan zal worden geïnformeerd). 

Mocht de klager niet tevreden zijn met het antwoord van de Verzekeraar kan hij/zij contact opnemen met de 
Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel – Tel: 02 547 58 71 – Email: 
info@ombudsman.as  - Website: www.ombudsman.as.  

Aangezien AIG Europe S.A een verzekeringsmaatschappij is met zetel te Luxembourg, kunnen klagers die natuurlijke 
personen zijn en die niet handelen binnen het kader van hun professionele activiteiten, indien zij niet tevreden zijn met 
het antwoord of geen antwoord ontvingen van de Verzekeraar binnen de 90 dagen, eveneens: (i) de klacht richten aan 
het hoofdkantoor van de Verzekeraar in Luxemburg per post: AIG Europe SA « Service Réclamations Niveau Direction 
», 35D, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg of per email aan 
aigeurope.luxcomplaints@aig.com, (ii) beroep doen op één van de Luxemburgse bemiddelingsdiensten waarvan de 
contactgegevens beschikbaar zijn op de website van AIG Europe SA : www.aig.lu of (iii) een buitengerechtelijke 
procedure instellen bij de Commissariat aux Assurances in Luxemburg (CAA) door te schrijven naar het volgende adres 
CAA, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg of via email reclamation@caa.lu of 
online via de website van de CAA : www.caa.lu.  

Elke verzoek gericht aan de CAA of één van de Luxemburgse bemiddelingsdiensten, dient in het Luxemburgs, het Duits, 
het Frans of het Engels opgesteld te zijn.  

Het indienen van een klacht of het gebruik van een van de bovenvermelde opties doet geen afbreuk aan de mogelijkheid 
een gerechtelijke procedure in te stellen. 
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Bevoegdheid  

Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld. 
 
Persoonsgegevens 

 Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie 

Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te beschermen.  

‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw partner of andere 

gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anderszins zijn 
overeengekomen) deze persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien 
mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons. 

De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van onze relatie met u kan 

verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, 
kredietinformatie en kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of medische conditie (verzameld 
met uw toestemming waar dat door de toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt 
of die wij in verband met onze relatie met u verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt 
worden: 

Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van schades en betalingen; 

 Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de verzekeringsvoorwaarden 
en de schaderegeling; 

 Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken; 

 Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 

 Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken; 

 Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het land waar u gevestigd 
bent); 

 Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en beveiligingsdoeleinden; 

 Marktonderzoek en analyse; 

 (Interne) audit. 

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken van verzekeringen en schadebeheer, zullen wij 

bepaalde Gevoelige Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid en medische toestand verzamelen, en delen. 
We zullen dit doen mits uw uitdrukkelijk akkoord of indien anders toegestaan door de wet.  

Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande doeleinden gedeeld worden 

met de ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, 
verzekeraars en herverzekeraars, kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien 
vereist door wetten en voorschriften, zal Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen (inclusief 
overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over lichamelijke schade) kan worden opgeslagen in 
schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met 
mogelijke overnemers  en overnemers en mag overgedragen worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van 
onze activa. 

Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw Persoonlijke Informatie 

worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen (inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, 
Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere landen waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving 
in het land waar u gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
dat uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de 
gegevensbeschermingswetgeving. Verdere informatie over internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie 
hieronder). 

Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt 

om uw Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie leveren aan een derde 
partij (inclusief onze dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons Persoonlijke Informatie te 
verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende beveiligingsmaatregelen te 
nemen. 

Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving in verband met ons gebruik van 

Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan 
bepaalde uitzonderingen onderworpen zijn. Deze rechten kunnen onder andere zijn een recht op toegang tot 
Persoonlijke Informatie, een recht om onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of een verzoek 
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de verwerking van Persoonlijke Informatie te beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw 
Persoonlijke Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik 
van uw Persoonlijke Informatie, een recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die wij maken 
menselijke tussenkomst hebben, een recht om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons 
Privacybeleid (zie hieronder). 

Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en 

bekendmaken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via: http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op 
door te schrijven naar: Data Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar: 
dataprotectionofficer.be@aig.com. 

Belangenconflicten: Een rigoureus beleid voor het beheer van belangenconflicten is in voege bij de Verzekeraar en dit 

in overeenstemming met de geldende regelgeving. Hierbij worden strenge normen inzake eerlijkheid en integriteit 
gehanteerd. Meer informatie over dit belangenconflictenbeleid kan schriftelijk worden aangevraagd bij AIG Europe S.A., 
Compliance Dept, Pleinlaan11, 1050 Brussel. 

Subrogatie: Door betaling van de vergoeding treedt de Verzekeraar ten belope van het bedrag van de vergoeding in de 

rechten en rechtsvorderingen van de Verzekerde of de begunstigde(n) tegen de aansprakelijke Derde(n).  
 
ALGEMENE UITSLUITINGEN 

Deze verzekering dekt geen verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct of indirect, verband houdt met reizen 
in, naar en door de landen (exclusief overvluchten) Cuba, Iran, Syrië, Noord Korea, en de Krim Regio.  

Deze polis dekt nooit schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct of indirect, wordt 
geleden door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde overheidslijst geregistreerd staat in verband met 
terrorisme, handel in verdovende middelen, mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde 
misdaad, een kwaadaardige cyber activiteit of schendingen van mensenrechten. 

De Verzekeraar is niet gehouden tot het verlenen van dekking en de Verzekeraar is niet gehouden om enige schade-eis 
uit te betalen of enig voordeel onder de polis te verlenen voor zover de dekking, betaling van de schade-eis of verlening 
van het voordeel de Verzekeraar, haar moedervennootschap of haar ultieme controlerende entiteit zou blootstellen aan 
een sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of handels- of economische sancties, 
wet- en regelgeving van de Europese Unie, België of de Verenigde Staten van Amerika. 
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AANKOOPVERZEKERING 
 

 
1. DEFINITIES 
Verzekerde: Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke 

persoon en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven. 

Verzekerde Goed : elk roerend goed met een eenheidswaarde hoger dan 60 EUR, alle taksen inbegrepen, nieuw 
aangekocht, volledig of deels, door de Verzekerde met zijn Verzekerde Kaart tijdens de duur van de dekking, met 
uitsluiting van : 

- juwelen,  
- bont,  
- levende dieren,  
- planten,  
- bederfelijke waren,  
- dranken,  
- contanten,  
- deviezen,  
- reischeques,  
- vervoersdocumenten,  
- elk verhandelbaar waardepapier,  
- nieuwe of tweedehands motorvoertuigen, en  
- draagbare telefoons.   
Als enkel een deel van de aankoopprijs van het Verzekerde Goed met de Verzekerde Kaart werd betaald, dan wordt het 
schadegeval vergoed naargelang van de verhouding van dit deel tegenover de oorspronkelijke aankoopprijs. 

Gekwalificeerde diefstal: diefstal met Braak of Geweld 

Braak: forceren of beschadigen van elk slotmechanisme. 

Geweld: elke fysieke bedreiging of elke vorm van fysiek geweld door een Derde met als doel om het Verzekerd Goed 

aan de Verzekerde te onttrekken.  

Accidentele schade: elke vorm van vernietiging, gedeeltelijke of gehele beschadiging te wijten aan een plotse externe 

gebeurtenis.  

Juwelen: elk object, bestemd om door een persoon te worden gedragen, en geheel of gedeeltelijk samengesteld uit 

kostbare metalen of kostbare stenen. 

Schadegeval: de Gekwalificeerde Diefstal van het Verzekerd Goed of de Accidentele Schade veroorzaakt aan dit 

laatste. Worden beschouwd als één en hetzelfde Schadegeval: Gekwalificeerde Diefstal of Accidentele Schade van een 
geheel van Verzekerde Goederen.  
 
2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: De Verzekerde uitbetalen binnen de perken van de dekking: 

 In het geval van Gekwalificeerde Diefstal van het Verzekerde Goed: de aankoopprijs van het gestolen goed op 
het moment van aankoop van dit laatste.  

 In het geval van Accidentele Schade veroorzaakt aan het Verzekerde Goed: de herstellingskosten van dit goed 
of, als deze kosten hoger zijn dan de aankoopprijs van het goed of wanneer het goed niet kan worden hersteld, 
de aankoopprijs van dit goed.  

 

Duur van de dekking: de dekking is verworven in de mate waarin de Gekwalificeerde Diefstal of de Accidentele Schade 
voorvalt binnen de 90 dagen na de aankoopdatum of datum van effectieve inbezitname van het Verzekerde Goed 
voor aankopen buiten het internet, of binnen de 120 dagen na de aankoopdatum of datum van de levering van 
het Verzekerd Goed voor aankopen volledig op het internet. 
 

Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart en per Verzekerde):  

 Aankopen buiten het internet: 2.500 EUR per Schadegeval en 5.000 EUR per jaar. 

 Aankopen volledig op het internet: 3.500 EUR per Schadegeval en 7.000 EUR per jaar. 
Als enkel een deel van de aankoopprijs van het Verzekerde Goed met de Verzekerde Kaart werd betaald, dan wordt het 
schadegeval vergoed naargelang van de verhouding van dit deel tegenover de oorspronkelijke aankoopprijs. 
 

Interventiegrens: De dekking wordt enkel toegepast voor goederen met een eenheidswaarde van 60 euro, inclusief BTW, 
of meer. 
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Geheel: Als het Verzekerd Goed deel uitmaakt van een geheel en wanneer blijkt dat dit goed ten gevolge van een 
Schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar wordt, dan strekt de dekking zich uit over het geheel. 
 
3. UITSLUITINGEN: 

Zijn uitgesloten, schadegevallen die voortkomen uit: 

 een opzettelijke fout of frauduleus opzet door de Verzekerde of één van zijn naasten (huwelijkspartner, wettelijke 
samenwonende, ascendent of descendent); 

 onverklaarbare verdwijning of verlies; 

 schade veroorzaakt tijdens het transport of tijdens manipulaties door de verkoper;  

 andere diefstal dan Gekwalificeerde Diefstal; eenvoudige diefstal is uitgesloten;  

 normale slijtage of geleidelijke aftakeling van het Verzekerde Goed door erosie, corrosie, vochtigheid of de invloed 
van koude of warmte op deze laatste;  

 een gebrek eigen aan het Verzekerde Goed; 

 het niet naleven van de gebruiksvoorschriften aanbevolen door de producent of de verdeler van dit goed; 

 een fabricagefout; 

 oorlog of burgeroorlog; 

 een embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging in opdracht van een regering of een publieke autoriteit; 

 desintegratie van de atoomkern of ioniserende straling.  
 

4. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van schade: vanaf het moment waarop de Verzekerde de Gekwalificeerde Diefstal van het Verzekerde Goed 
vaststelt moet hij:  

 In geval van Gekwalificeerde Diefstal: klacht indienen bij de politie binnen een tijdsspanne van 48 uren.  

 In alle gevallen: het Schadegeval zo vlug mogelijk schriftelijk melden bij de Verzekeraar. 

Bewijzen van het Schadegeval:  
In alle gevallen moet de Verzekerde het volgende meedelen aan de Verzekeraar: 

 elk bewijs dat het feit kan staven dat het Verzekerd Goed betaald is met de Verzekerde Kaart (bonnetje, 
rekeninguittreksel) 

 elk bewijsmiddel dat toelaat het gekochte goed te identificeren evenals de aankoopprijs en –datum, zoals de factuur 
of het kassaticket.  

In geval van Gekwalificeerde Diefstal moet de Verzekerde bovendien de volgende documenten overhandigen aan de 

Verzekeraar: 

 het origineel van het politieverslag; 

 elk bewijs van het voorval, zijnde: 

 in het geval van Diefstal met Geweld: elk bewijs zoals een medisch attest of een schriftelijk 

ooggetuigenverslag, gedateerd en ondertekend door de getuige, met vermelding van zijn naam, voornaam, 
datum en plaats van geboorte, adres en beroep. 

 in geval van Diefstal met Braak : elk document dat de braak bewijst, zoals bijvoorbeeld het bestek of de factuur 

van de herstelling van het slot of een kopie van de verklaring van de Verzekerde bij zijn woning- of auto-
verzekeraar.   

In geval van Accidentele Schade moet de Verzekerde het volgende aan zijn Verzekeraar doorgeven: 

 het origineel van het bestek of de herstellings-factuur, of 

 een attest van de verkoper dat de aard van de schade preciseert en bevestigt dat het goed onherstelbaar is.  

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om gelijk welk bijkomend(e) document of informatie op te vragen 
nodig voor het vaststellen van de geldigheid van het schadegeval of het evalueren van de schadevergoeding.  
 
5. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: Wereldwijde dekking. 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding. 

Ingangsdatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de 

Verzekerde Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar. Goederen die werden betaald 
vóór de datum van vaststelling van de Verzekerde Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet 
na deze data). 
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Einde van de dekking: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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LEVERING ONLINE AANKOPEN 
 

 
1. DEFINITIES 
Verzekerde: Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke 

persoon en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven. 

Verzekerd Goed: Alle materiële roerende goederen met een minimale aankoopwaarde van 50 EUR per goed (inclusief 

btw maar exclusief vervoerskosten) die de Verzekerde nieuw heeft gekocht van de Verkoper tijdens de looptijd van de 
Verzekering en geheel met zijn Verzekerde Kaart heeft betaald, en die per post – mits tracking van de verzonden zaak – 
of met privévervoer aan de Verzekerde werden geleverd. 
De volgende zaken worden niet als Verzekerd Goed beschouwd: 
- Levende dieren, planten, voedsel of drank; 
- Nieuwe en gebruikte gemotoriseerde voertuigen; 
- Contant geld, reischeques, obligaties, aandelen, deelbewijzen en enige andere waardepapieren of verhandelbare 

instrumenten; 
- Vervoerbewijzen; 
- Toegangstickets of pasjes voor diverse evenementen zoals, maar niet beperkt tot, muziekconcerten, festivals, 

tentoonstellingen, sportevenementen, enz.; 
- Juwelen; 
- Digitale gegevens die worden weergegeven of gedownload op het internet (MP3, bestanden, foto’s, software, enz.); 
- Dienstverlening, inclusief online dienstverlening; 
- Goederen die in een professionele of industriële context worden gebruikt; 
- Goederen die worden gekocht voor wederverkoop; 
- Goederen die worden gekocht op veilingwebsites; 
- Goederen die online worden aangekocht op een website waarop noch het adres, noch het ondernemingsnummer of 

enig equivalent identificatienummer van de Verkoper zijn vermeld; 
- Namaakproducten; 
- Goederen die worden gekocht met een PayPal-rekening (als het verzekerd goed niet duidelijk kan worden 

geïdentificeerd op het rekeningoverzicht). 

Niet-Conforme Levering: De in ontvangst genomen verzekerde aankoop voldoet niet aan het op het 

bestelformulier vermelde fabrieks- of distributiekenmerk en/of het Verzekerd goed is bij levering beschadigd, gebroken of 
onvolledig. 

Niet-Levering: De levering van het Verzekerd goed vond niet plaats binnen dertig (30) kalenderdagen na de, uit het 

bankafschrift van Verzekerde blijkende, afschrijving van het aankoopbedrag. 

Internetbetaling: Betaling via Internet met een Verzekerde Kaart, met of zonder invoering van de pincode, met of 

zonder handgeschreven of elektronische handtekening, waarvan het bedrag van de rekening van de Verzekerde wordt 
afgeschreven. 

Verkoper: Handelaar die het Verzekerd Goed via internet verkoopt en gedomicilieerd is in de Europese Unie, in één van 

de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), of in de Verenigde Staten (inclusief Canada). Op de website 
moet het geregistreerde adres van de Verkoper vermeld staan. 
 
2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: In geval van Niet-Levering of Niet-Conforme Levering van het Verzekerd Goed, geniet de 
Verzekerde van de dekking zoals hieronder omschreven, indien de transactie die overeenkomt met de aankoop, op het 
uittreksel van de Verzekerde Kaart wordt vermeld. 

De Verzekeraar moet de schadeloosstelling betalen indien er binnen de 90 kalenderdagen na de betaling van het 
Verzekerd Goed geen minnelijke schikking met de Verkoper kan worden getroffen. 

De schadeloosstelling is beperkt tot het verzekerde bedrag onder clausule “Bedrag van de dekking”. 
 
In geval van Niet-Levering: betaalt de Verzekeraar de Verzekerde de aankoopprijs van het Verzekerd Goed (inclusief 

btw en exclusief leveringskosten) binnen de perken van het bedrag dat effectief met de Verzekerde Kaart aan de 
Verkoper werd betaald. 

In geval van Niet-Conforme Levering: 

- Indien de Verzekerde het Verzekerd Goed terugstuurt naar de Verkoper, dan vergoedt de Verzekeraar: 
o De kosten voor de terugzending van het Verzekerd Goed naar de Verkoper indien de Verkoper deze niet op 

zich wil nemen, en 
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o De aankoopwaarde van het Verzekerd Goed (exclusief leveringskosten), indien de Verzekerde geen 
terugbetaling noch vervangzaak van de Verkoper ontvangt. 

- Indien de Verkoper de terugzending van het Verzekerd Goed niet aanvaardt, betaalt de Verzekeraar de 
aankoopwaarde van het Verzekerd Goed (exclusief leveringskosten). De Verzekeraar mag vragen om het Verzekerd 
Goed naar hem te sturen en betaalt de verzendkosten hiervan. 

 
De aankoopwaarde van het Verzekerd Goed, inclusief btw, is beperkt tot het bedrag dat effectief met de Verzekerde 
Kaart aan de Verkoper werd betaald. 

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om een expertise of onderzoek voor eigen rekening te laten uitvoeren om de 
omstandigheden en de omvang van de schade te beoordelen. 
 

Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart per Verzekerde): 
Maximum 1.250 EUR per schade en per opeenvolgende periode van 12 maanden na het eerste schadegeval. 
 
Interventiegrens: De dekking wordt enkel toegepast voor goederen met een eenheidswaarde van 50 euro, inclusief BTW, 
of meer. Sieraden (die geen edelmetalen en/of edelstenen bevatten) van maximum 500 EUR per goed worden niet 
uitgesloten van de dekking. 
 
Geheel: Als het Verzekerd Goed deel uitmaakt van een geheel en wanneer blijkt dat dit goed ten gevolge van een 
Schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar wordt, dan strekt de dekking zich uit over het geheel. 
 
3. UITSLUITINGEN 
De volgende schadegevallen worden niet gedekt: 

- Schade die werd toegebracht aan het Verzekerd Goed door de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o)t(e) of zijn/haar 
descendenten of ascendenten; 

- Niet-Levering van het Verzekerd Goed ten gevolge een staking van de dienstverleners of de vervoerders, een lock-
out of sabotage in het kader van een overlegde stakingsactie, lock-out of sabotage; 

- Schade veroorzaakt door Oorlog, Burgeroorlog oproer, opstand, rebellie, revolutie, Terrorisme of overmacht; 
- Schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; 
- Alle verborgen gebreken of fabricagefouten van het Verzekerd Goed; 
- Schade door frauduleus gebruik van de Verzekerde Kaart. 
 
4. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van schade: De Verzekerde moet het schadegeval aangeven bij de Verzekeraar door het ingevulde en 
ondertekende aangifteformulier zo snel mogelijk op te sturen en ten laatste binnen een termijn van 20 kalenderdagen na 
de schadedatum. Het aangifteformulier is op aanvraag verkrijgbaar bij een kantoor of telefonisch op 078 / 156.160 (NL) 
en 078 / 155.150 (FR) (Talk & Help). Het aanvraagformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle 
documenten betreffende het schadegeval die verder worden opgesomd. 
 

- Bij Niet-conforme levering wordt de Verzekerde geacht kennis te hebben van het Schadegeval bij ontvangst van de 

levering of zodra hij vaststelt dat de levering niet conform is. 

- Bij Niet-levering wordt de Verzekerde geacht kennis te hebben van het Schadegeval wanneer het goed niet werd 

geleverd binnen de termijn die in de algemene verkoopsvoorwaarden van de handelaar wordt vermeld of na elke 
andere vertraging gespecifieerd door de Verkoper aan de Verzekerde. Na ontvangst van de aangifte treedt de 
verzekeraar voor rekening van de Verzekerde rechtstreeks op bij de handelaar of de vervoerder om een minnelijke 
schikking te treffen. 

 
Bewijzen van het schadegeval: 
De Verzekerde moet volgende documenten meedelen aan de Verzekeraar: 

 Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; 

 Het bewijs van de betaling van het Verzekerd Goed met de Verzekerde Kaart; 

 Het ontvangstbewijs van het aankooporder of de e-mail van de Verkoper waarin het order en de betaling 
worden bevestigd; 

 Een kopie van de schriftelijke communicatie met de Verkoper betreffende de Niet-Levering of Niet-Conforme 
Levering; 

 In geval van Niet-Levering: een verklaring van de Verzekerde betreffende de Niet-Levering van het gekocht 
Verzekerd Goed; 

 In geval van Niet-Conforme Levering: 
-  een document waarop de leveringsdatum wordt bevestigd; 
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-  in geval van terugzending van het goed naar de Verkoper: het stavingstuk van de vervoerskosten. 
 
De Verzekeraar kan de Verzekerde andere voor het onderzoek van het dossier nodig geachte bewijsstukken 
vragen (getuigenverklaring, aangifte bij de woningverzekeraar,…). 
 
5. ALGEMENE BEPALINGEN 
Territorialiteit van de dekking: Deze dekking dekt enkel Verzekerde Goederen 

- die worden gekocht via het internet van Verkopers die gevestigd zijn in de Verenigde Staten (inclusief Canada) of in de 
Europese Unie (incl lidstaten van EFTA); en 
- die worden geleverd in het land van domicilie of van hoofdverblijfplaats van de Kaarthouder. 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding. 

Begindatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de Verzekerde 

Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar. Goederen die werden betaald 
vóór de datum van vaststelling van de Verzekerde Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst en deze waarborg (waarborg die ingaat op 01/02/2021) worden niet gedekt door dit 
verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data).  

Einde van de dekking: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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VERLENGDE GARANTIE 
 

 

1. DEFINITIES 

Verzekerde: Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke 

persoon en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven.  

Verzekerde Zaak: Nieuw materieel roerend goed voor huishoudelijk gebruik (ook “witgoed” genoemd) of elektronische 

audio- en videoapparatuur voor privégebruik bestemd (ook “bruingoed” genoemd) of een communicatie- of 
computerproduct voor privégebruik bestemd (ook “grijs” genoemd), (i) dat de Verzekerde in de Europese Unie heeft 
aangekocht en waarvan het totale bedrag volledig werd betaald met de Verzekerde Kaart, tijdens de duur van deze polis, 
(ii) dat een Oorspronkelijke waarborg geniet gedurende 24 maanden, (iii) en waarvan de aankoopprijs hoger is dan of 
gelijk is aan 50 EUR (inclusief taksen, maar exclusief vervoerkosten). 

Deze drie voorwaarden zijn cumulatief. 

Hersteldienst: De verkoper of het zelfstandig herstelcentrum dat door de Verzekeraar is erkend om de Verzekerde 

Zaken te onderzoeken en/of te herstellen. 

Herstelkosten: De kosten van de onderdelen, de arbeidstijd en het vervoer van de Verzekerde Zaak. 

Niet-gedekt product: Een product dat in de bepaling “Uitsluitingen” van deze algemene voorwaarden wordt 

omschreven. 

Oorspronkelijke waarborg: de waarborg van de Verzekerde Zaak aangeboden door de fabrikant of de verdeler. 

Periode van de uitgebreide waarborg: de periode die begint vanaf de einddatum van de Oorspronkelijke waarborg en 

ten laatste 24 maanden na de begindatum van de uitgebreide waarborgperiode eindigt. 

Restwaarde: Het bedrag van de herstellingen, beperkt tot een percentage van de oorspronkelijke aankoopprijs van de 

Verzekerde Zaak. 

Vervangingskosten: Indien de herstelkosten de originele koopprijs van de Verzekerde Zaak overschrijden: de kosten 

ter vervanging van de Verzekerde Zaak door een nieuw exemplaar met dezelfde technische functies en met een 
koopwaarde die de originele koopprijs van de Verzekerde Zaak niet overschrijdt. 

Verzekerde panne: Betekent voor een Verzekerde Zaak de gebrekkige werking die het gebruik verhindert waarvoor het 

ontworpen is omwille van een panne of een storing die verzekerd zouden zijn door de modaliteiten van de 
Oorspronkelijke waarborg, indien deze niet beperkt was in de tijd. 

 

2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: De uitbreiding van de waarborg Verlengde garantie, verlengt de Oorspronkelijke waarborg op 
de Verzekerde Zaken (voor een duur van 24 maanden), voor een aanvullende periode van 24 maanden, in 
overeenstemming met de beperkingen en de uitsluitingen van bepaling “Uitsluitingen”. 

Duur van de dekking: De Verzekeraar betaalt de Herstelkosten terug ter waarde van de bedragen zoals hieronder 
gespecifieerd op een periode van 24 kalendermaanden vanaf de dag waarop de Oorspronkelijke waarborg afloopt. 

Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart per Verzekerde): De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan 2.500 
EUR per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden na het eerste schadegeval. 

Interventiegrens: De Verzekerde kan geen bedrag ontvangen dat hoger is dan de aankoopprijs van de Verzekerde Zaak 
die op het afschrift van de Verzekerde Kaart staat. 

Geheel: Als de Verzekerde Zaak deel uitmaakt van een geheel en wanneer blijkt dat dit goed ten gevolge van een 
Schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar wordt, dan strekt de dekking zich uit over het geheel. 

De schadevergoeding wordt in Euro uitbetaald en is inclusief BTW. 
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3. UITSLUITINGEN 

Zijn niet gedekt door deze verzekering: 

 De kosten die niet overeenstemmen met de kosten van de onderdelen en/of de arbeidstijd en die voortvloeien uit een 
Verzekerde panne of de kosten voor een onderdeel of een omstandigheid die niet door de Oorspronkelijke waarborg 
wordt gedekt. 

 Alle andere plichten of kosten die niet overeenstemmen met deze die specifiek worden gedekt door de modaliteiten 
van de Oorspronkelijke waarborg.  

 De schade, pannes of defecten door gebeurtenissen waarvan de oorzaak ligt buiten de Verzekerde Zaak of die het 
gevolg zijn van het vervoer, de levering of de installatie van de Verzekerde Zaak. 

 De panne die voortvloeit uit de wijziging of de verandering aan de oorspronkelijke kenmerken van de Verzekerde 
Zaak. 

 Boten, voertuigen, motorboten, vliegtuigen of motorvoertuigen en/of hun onderdelen. 

 De artikelen waarvoor de Oorspronkelijke waarborg voor meer dan of minder dan 2 jaar geldt. 

 De artikelen die worden gekocht om te worden doorverkocht of de artikelen die gebruikt, beschadigd, tentoongesteld 
of tweedehands worden aangekocht. 

 De kosten voor het heropstarten van de Verzekerde Zaak en de kosten voor de disfunctie die tijdens de installatie 
wordt vastgesteld. 

 Rubberen onderdelen (de voegen van de deuren zijn daarentegen wel verzekerd). 

 Artikelen zonder serienummer van de fabrikant. 

 Kosten in verband met de beschadiging van de Verzekerde Zaken door een ongeval, onvoorzichtigheid, verkeerd 
gebruik, opzettelijke beschadiging, infestatie van insecten of ongedierte, diefstal, zand, brand, aardbeving, storm en 
een orkaan, bliksem, explosie, impact van een luchtvaartuig, waterschade, corrosie, lekken van batterijen of een 
natuurramp. 

 De kosten in verband met problemen of werkingsgebreken ten gevolge van ongeoorloofde wijzigingen of de niet-
naleving van de instructies voor de installatie, het gebruik of het onderhoud die de fabrikant opgeeft. 

 Artikelen die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt. 

 Vervanging van allerhande verbruiksartikelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, batterijen, deksels, filters, 
lampen, riemen, zakken, inktpatronen en gelijkaardige artikelen. 

 De kosten voor het nakijken, inspecteren of reinigen van het toestel die niet overeenstemmen met de kosten 
gemaakt in het kader van een verzoek tot schadevergoeding in verband met de Verzekerde Zaak. 

 De herstelkosten van een oppervlakkige schade wanneer de werking van het toestel niet wordt beïnvloed door een 
dergelijke schade, zoals de beschadiging die zich uit in blutsen in de afwerking, in de verf, krassen en roest.  

 Een panne die voortvloeit uit een elektriciteitspanne of vermogensschommelingen, een onaangepaste of ongeschikte 
spanning of stroomsterkte van een elektrische aansluiting/voeding of van de leidingen. 

 De kosten voor of voortvloeiend uit de toevoeging of de integratie in de Verzekerde Zaak van aanvullende producten 
of bestanddelen die niet inbegrepen zijn in het normale werkingskader van de Verzekerde Zaak, behalve indien deze 
toevoeging of integratie gebeurt met de schriftelijke instemming van de oorspronkelijke fabrikant.  

 De kosten voor of voortvloeiend uit het herformatteren van de harde schijf van de Verzekerde Zaak bij het herstellen, 
onderhouden, schoonmaken, veranderen of aanpassen van het Verzekerde artikel, alsook de kosten voor of 
voortvloeiend uit het verlies of de schade die wordt veroorzaakt door preventieve onderhoudswerken of de kostprijs 
van deze werken en/of van de aanpassingen aan delen of aan de assemblage van de Verzekerde Zaak. 

 De bestekkosten. 

 De kosten voor of voortvloeiend uit door de gebruikers vervangbare batterijen, besmettingen met virussen, muizen 
met een trackball en lasers of het verlies en/of de beschadiging die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt 
door de software, de batterij, de zekering of elk ander verbruiksproduct. 

 Elk niet-afgelopen deel van de Oorspronkelijke waarborg veroorzaakt door de vereffening, de sluiting van de 
onderneming (tijdelijk of permanent) of elke andere onderbreking die de fabrikant treft, of nog zijn vermogen om de 
Oorspronkelijke waarborg na te leven. 

 De kosten voor de wijziging of de retour van de Verzekerde Zaak ten gevolge van een ontwerpfout, omwille van de 
openbare veiligheid of een wettelijke vereiste. 

 Schade ten gevolge van verkeerd gebruik. 
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 Herstellingen of beschadigingen aan de Verzekerde Zaak wanneer een herstelling niet werd goedgekeurd door de 
Verzekeraar. 

 Schade veroorzaakt door de hersteller. 

 Schade die uit de algemene voorwaarden van de fabrikant of de verdeler is uitgesloten. 

 De gevolgen van een Oorlog, Burgeroorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie, Terrorisme, overmacht of de 
confiscatie door de overheid.  

 De gevolgen van ionenstralingen. 

 Het verlies van, verlies van gebruik van, schade aan, beschadiging van, onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of 
onmogelijkheid om een computersysteem of elektronische gegevens binnen de Verzekerde Zaak te manipuleren als 
gevolg van ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van dergelijke systemen of gegevens of de verzending, 
een denial of service-aanval of ontvangst of verzending van kwaadaardige code. Computersysteem betekent alle 
elektronische hardware of software, of onderdelen daarvan, die worden gebruikt om informatie op te slaan, te 
verwerken, te openen, te verzenden of te ontvangen. Onder elektronische gegevens wordt verstaan alle gegevens 
die zijn opgeslagen op een computersysteem. 

 

4. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van schade: 

 De Verzekerde moet alle ontvangstbewijzen en andere documenten die de Verzekeraar vraagt, bewaren en opsturen 
voor een degelijk beheer van een aanvraag tot schadevergoeding. 

 De Verzekerde moet het schadegeval aangeven bij de Verzekeraar door het ingevulde en ondertekende 
aangifteformulier zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het Schadegeval. Het 
aangifteformulier moet worden aangevuld met alle documenten betreffende het schadegeval die verder worden 
opgesomd. 

 Voor hij beroep doet op een Hersteldienst, moet de Verzekerde de Verzekeraar inlichten en zijn instemming krijgen. 
 

Bewijzen van het schadegeval: 

In alle gevallen moet de Verzekerde het volgende meedelen aan de Verzekeraar: 

 Originele aankoopfacturen of kopieën daarvan waarop het serienummer van de fabrikant staat vermeld;  

 Een document dat de aankoop van de Verzekerde Zaak bewijst, met vermelding van het serienummer van de 
fabrikant als deze niet op de aankoopfactuur vermeld wordt; 

 Kopie van het afschrift als bewijs van betaling met de Verzekerde Kaart; 

 Een gedetailleerde reparatiefactuur of total loss note waarop staat vermeld: 

o naam, adres en handtekening van de Verzekerde, 
o datum van het defect, 
o merk, type en model van de Verzekerde Zaak, 
o omschrijving van het defect, 
o aard van de uitgevoerde werkzaamheden, 
o de aard van het uitgevoerde werk, 
o raming van de hersteller (met officiële stempel van het Herstelbedrijf): details aangaande de kosten 

van materialen, onkosten en arbeid. 

 Kopie van de Oorspronkelijke waarborg. 

 
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om gelijk welk bijkomend(e) document of informatie op te vragen 
nodig voor het vaststellen van de geldigheid van het schadegeval of het evalueren van de schadevergoeding. 
 
5. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: Het land van gewone verblijfplaats van de verzekerde (België of Luxemburg). 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding. 

Begindatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de Verzekerde 

Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar. Goederen die werden betaald 
vóór de datum van vaststelling van de Verzekerde Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
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verzekeringsovereenkomst en deze waarborg (waarborg die ingaat op 01/02/2021) worden niet gedekt door dit 
verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data). 

Einde van de dekking: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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VERZEKERING KAARTFRAUDE 
 

 
1. DEFINITIES 

Verzekerde: Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke 

persoon en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven. 

Schadegeval: elke frauduleuze betaling of frauduleuze geldafhaling door een Derde met behulp van een verloren of 

gestolen Verzekerde Kaart. 
 
2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: Terugbetaling van geldelijke verliezen ondergaan door de Verzekerde in geval van 
frauduleuze betalingsoperaties of frauduleuze geldafhalingen door een Derde met behulp van de verloren of gestolen 
Verzekerde Kaart, voor zover deze frauduleuze operaties werden uitgevoerd tussen het moment van verlies of diefstal 
en het moment waarop de kaart geblokkeerd wordt door Card Stop (070/344.344).  

Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart en per Verzekerde): 150 EUR per Schadegeval en 1.500 EUR per jaar. 
Alle frauduleuze operaties, begaan ten gevolge van eenzelfde verlies of eenzelfde diefstal vormen één en hetzelfde 
Schadegeval. 
 
3. UITSLUITINGEN:  

Zijn uitgesloten, schadegevallen die voortkomen uit: 

 een opzettelijke fout of frauduleus opzet door de Verzekerde of door één van zijn naasten (huwelijkspartner, 
wettelijke samenwonende, ascendent of descendent); 

 oorlog of burgeroorlog; 

 een embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging in opdracht van een regering of publieke autoriteit; 

 desintegratie van atoomkern of ioniserende straling. 
 

4. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van Schade: Vanaf het moment dat de Verzekerde de diefstal of het verlies vaststelt van de Verzekerde Kaart 

moet hij: 

 dit verlies onmiddellijk meedelen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel;  

 zo vlug mogelijk klacht neerleggen bij de politie 

 zo vlug mogelijk contact opnemen met Card Stop op het nummer 070/344.344 teneinde de kaart te blokkeren. 
 
Bewijzen van het Schadegeval: in alle gevallen moet de Verzekerde het volgende meedelen aan de Verzekeraar: 

 nummer van het dossier geopend door Card Stop (070/344.344) als bewijs van de aanvraag tot blokkering van de 
Verzekerde; 

 in geval van frauduleus gebruik van de Verzekerde Kaart: kopie van elk bankattest dat de frauduleus gedebiteerde 
bedragen kan bewijzen.  

 kopie van de klacht met vermelding van het bedrag van de ontvreemde contanten. 
 

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om gelijk welk bijkomend(e) document of informatie op te vragen 
nodig voor het vaststellen van de geldigheid van het schadegeval of het evalueren van de schadevergoeding.  
 
5. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: Wereldwijde dekking. 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding. 

Ingangsdatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de 

Verzekerde Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar.  

Einde van de dekking: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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VERZEKERING DIEFSTAL AFGEHAALDE CONTANTEN 
 

 
1. DEFINITIES 

Verzekerde: Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke 

persoon en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven. 

Geweld: elke fysieke bedreiging of elke vorm van fysiek geweld door een Derde met als doel om het Verzekerd Goed 

aan de Verzekerde te onttrekken.  

Schadegeval: de diefstal met Geweld van de door de Verzekerde aan een geldautomaat afgehaalde contanten binnen 

de 48 uur die volgen op deze afhaling. 
 
2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: Terugbetaling van de contanten afgehaald door de Verzekerde met zijn Verzekerde Kaart, 
gelinkt aan zijn actieve bankrekening bij de Verzekeringsnemer, aan een geldautomaat, en dit wanneer de contanten 
ontvreemd worden van de Verzekerde binnen de 48 uren die volgen op de afhaling. De ontvreemding moet het gevolg 
zijn van een agressieve daad tegenover de Verzekerde.  
 
Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart en per Verzekerde): 1.000 EUR per Schadegeval en per jaar.  
 
3. UITSLUITINGEN  

Zijn uitgesloten van de dekking:  

 Elke geldafhaling aan een geldautomaat met een andere kaart dan de Verzekerde Kaart; 

 Elke diefstal die voorvalt na de 48 uren die volgen op de geldafhaling aan de geldautomaat; 

 Elke diefstal door middel van list of bedreiging van de Verzekerde waarbij hij de contanten aan een derde moet 
overhandigen; 

 Elke diefstal van contanten aan een geldautomaat die daartoe wijzigingen of manipulaties onderging;  

Zijn uitgesloten van de dekking, schadegevallen die voortkomen uit: 

 een opzettelijke fout of frauduleus opzet door de Verzekerde of door één van zijn naasten (huwelijkspartner, 
wettelijke samenwonende, ascendent of descendent) 

 oorlog of burgeroorlog; 

 een embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging in opdracht van een regering of een publieke autoriteit; 

 desintegratie van de atoomkern of ioniserende straling. 
 

4. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van Schade: Vanaf het moment dat hij de diefstal van de afgehaalde contanten vaststelt, moet de Verzekerde:  

 dit onmiddellijk meedelen aan de Verzekeringsnemer; 

 zo vlug mogelijk aangifte doen bij de bevoegde instanties. 
 
Bewijzen van schade: in alle gevallen moet de Verzekerde de volgende documenten doorgeven aan de Verzekeraar: 

 een kopie van elk bewijsstuk, uitgegeven door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, dat aantoont op welke datum 
er afgehaald werd aan de geldautomaat en hoe hoog het bedrag van de afgehaalde contanten bedroeg; 

 een bewijs van afhaling van contanten aan de geldautomaat (reçu) met vermelding van datum, uur, plaats en bedrag 
van de afgehaalde contanten; 

 de origineel van medisch attest of ooggetuigenverslag dat beschrijving geeft van de omstandigheden van de aanval 
met vermelding van datum en ondertekend of elk ander bewijs van diefstal.  

 
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om gelijk welk bijkomend(e) document of informatie op te vragen 
nodig voor het vaststellen van de geldigheid van het schadegeval of het evalueren van de schadevergoeding.  

 
5. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: Wereldwijde dekking 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding.  
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Ingangsdatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de 

Verzekerde Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar.  

Einde van de waarborgen: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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TICKET ANNULATIE 
 

 
1. DEFINITIES 

Verzekerde:  

 Titularis van een Verzekerde Kaart, uitgereikt door de Verzekeringsnemer, in de hoedanigheid van fysieke persoon 
en enkel handelend in het kader van zijn privé-leven. 

 De leden van de Familie van de Titularis van een Verzekerde Kaart die onder hetzelfde dak wonen. 

Concert: muziekuitvoering voor publiek, georganiseerd op een welbepaalde plaats en tijdstip. 

Evenement: dansoptreden, podiumoptreden, sportevenement of enig ander georganiseerd evenement gehouden op 

een welbepaalde plaats en tijdstip. 

Gedekte gebeurtenis: het legaal georganiseerd, geplande Evenement of Concert gedrukt op de Ticket(ten). 

Nominale waarde: de op het Ticket vermelde waarde 

Ernstige materiële schade: Alle materiële schade (brand, Inbraak, waterschade, explosie, instorting) veroorzaakt aan 

de woonplaats van de Verzekerde en die de besliste aanwezigheid ter plaatse van de Verzekerde vereist om de vereiste 
bewarende maatregelen te treffen of wanneer de politiediensten zijn aanwezigheid vorderen. 

Naaste verwante: echtgenoot of echtgenote, samenwonende partner, moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, 

dochter, zoon inclusief aangenomen dochter of zoon), grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zuster, 
schoonbroer, schoonzuster of verloofde van de Verzekerde. 

Inbraak: het nemen van uw bezittingen door één of meerdere personen die illegaal en met behulp van kracht of geweld 

uw woning zijn binnengekomen, met zichtbare sporen van braak. 

Diefstal met geweld: fysieke geweldpleging door een Derde op Verzekerde of opzettelijke dwang door een Derde met 

de bedoeling Verzekerde te bestelen. 

Ticket: officieel toegangsbewijs voor een niet-terugbetaalbaar Concert of Evenement dat gekocht werd bij een erkende 

eventorganisator. 
 

2. DEKKING 

Voorwerp van de dekking: De Verzekeraar vergoedt de Verzekerde binnen de perken van de dekking: het niet-
terugvorderbare bedrag van het volledig met de Verzekerde Kaart betaalde Ticket bij annulatie van een Gedekte 
gebeurtenis, volgens onderstaande voorwaarden en wanneer de Verzekerde het Ticket annuleert vóór de eigenlijke 
aanvang van de Gedekte gebeurtenis. 
 
De Verzekeraar betaalt aan de Verzekerde de Nominale waarde van het Ticket terug ingevolge één van onderstaande 
gebeurtenissen: 

 Ernstige materiële schade; 

 Diefstal met geweld; 

 Ziekte, Ongeval, of overlijden van de Verzekerde of een Naaste verwante, die zijn aanwezigheid vereisen op de dag 
van de Gedekte gebeurtenis; 

 Complicatie tijdens de zwangerschap van de Verzekerde; 

 Het persoonlijk voertuig van Verzekerde waarmee deze zich naar de Gedekte gebeurtenis begeeft, dat tijdens dat 
traject geïmmobiliseerd wordt door een verkeersongeval, een technisch defect, diefstal, vandalisme of brand en niet 
tijdig terug rijklaar gemaakt kan worden, waardoor de Verzekerde de bestemming van de Gedekte gebeurtenis niet 
meer tijdig kan bereiken. 

 

Hoger vermelde personen worden uitsluitend vergoed indien ze de hoedanigheid van Verzekerde hebben. De waarborg 
in deze dekking vergoedt het niet-recupereerbare gedeelte van de prijs van het Ticket. 
 

Bedrag van de dekking (per Verzekerde Kaart): 500 EUR per Schadegeval per Gedekte gebeurtenis en per 
opeenvolgende periode van 12 maanden na het eerste schadegeval. Minimum ticketprijs 25 EUR. 
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3. UITSLUITINGEN 

Worden niet gedekt, verplaatsing, aanpassing, annulering of uitstel van de “Gedekte gebeurtenis” door: 

 de organisator, voor welke reden dan ook; 

 vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, 
staking; 

 Oorlog, Burgeroorlog, oproer of rellen, volksopstand, Terrorisme, vandalisme, explosie, sabotage, kaping of 
beslissing van de overheid. 

 Natuurrampen 

 Als gevolg van, of in verband met, een nucleaire, biologische of chemische gebeurtenis; 

 Gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme, overmatig gebruik van niet 
medisch voorgeschreven geneesmiddelen; 

 Opzet en/of uitlokking en/of klaarblijkelijk roekeloze daad, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot redding 
van mensen en/of dieren en/of goederen; 

 Zelfmoord of poging tot zelfmoord; 

 Herverkoop van Tickets aan Derden; 

 Niet-gestabiliseerde ziekten die werden vastgesteld voor de aankoop van het Ticket en die aanleiding kunnen geven 
tot plotse complicatie vóór de Gedekte gebeurtenis; 

 Psychische ziekten; 

 De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap; 

 Weddenschappen en/of uitdagingen - twisten en/of vechtpartijen behalve bij wettige zelfverdediging (een proces-
verbaal van de autoriteiten zal als bewijs dienen); 

 Een beslissing van de overheid of enige andere overheidsinstantie; 

 Fraude; 

 Andere dan degene die opgesomd zijn in artikel 2.DEKKING. 
 
4. VOORWAARDEN VAN DE DEKKING 

 Het/de Ticket(ten) moet(en) op voorhand volledig betaald zijn met de Verzekerde Kaart; 

 Terugbetaling van het Ticket kan niet worden bekomen uit een andere bron; 

 De Verzekerde heeft alle nodige maatregelen getroffen om op tijd op de Gedekte gebeurtenis aan te komen; 

 De Verzekerde dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen om een schade te voorkomen; 
 
5. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

In geval van Schade: De Verzekerde moet het schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten) bij de 
Verzekeraar. Het aanvraagformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle documenten 
betreffende het schadegeval die verder worden opgesomd. 
 

Bij Inbraak, Diefstal met geweld of verkeersongeval op weg naar de Gedekte gebeurtenis: een klacht/aangifte indienen 
bij de bevoegde politie instanties, binnen een periode van 24u volgend op de schade; 
 
Bewijzen van schade: in alle gevallen moet de Verzekerde de volgende documenten doorgeven aan de Verzekeraar: 

 Het/de originele Ticket(ten) voor de Gedekte gebeurtenis; 

 Bij Inbraak, Diefstal met geweld of verkeersongeval op weg naar de Gedekte gebeurtenis: het PV van aangifte van 
de klacht; 

 Bij Ernstige materiële schade aan uw woning: een bewijsstuk van de plaatselijke overheid (PV, verklaring van de 
brandweer, enz.); 

 Bij panne aan het persoonlijk voertuig waarmee de Verzekerde op weg was naar de Gedekte gebeurtenis: bewijs 
door een officiële takeldienst, autoverzekeraar of politieverslag; 

 Bij Ziekte of Ongeval: het medisch attest; 

 Bij overlijden: het certificaat van overlijden.  
 

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om gelijk welk bijkomend(e) document of informatie op te vragen 
nodig voor het vaststellen van de geldigheid van het schadegeval of het evalueren van de schadevergoeding.  

 
Andere verzekeringen: de waarborg in deze dekking vergoedt het niet-recupereerbare gedeelte van de prijs van het 
Ticket. 
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6. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: Wereldwijde dekking 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding.  

Ingangsdatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de 

Verzekerde Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar.  

Einde van de waarborgen: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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REISVERZEKERING  
 

  
1. DEFINITIES 

Verzekerde: 

 de natuurlijke persoon Titularis van een geldige Verzekerde Kaart, 

 de leden van de Familie van de Titularis, die onder hetzelfde dak met de Titularis wonen wanneer ze samen met Titularis 
reizen of afzonderlijk en enkel indien de reistickets of het verblijf volledig betaald werden met de Verzekerde Kaart. 

Familie: 

 de echtgenote, of Partner van de Titularis, 

 de natuurlijke of geadopteerde kinderen of die van zijn/haar echtgenote of Partner, die minder dan 25 jaar oud zijn. 

Partner: De persoon waarmee de Titularis van de Verzekerde Kaart op het ogenblik van het schadegeval een wettige 

eenheid vormt, op bestendige wijze onder hetzelfde dak woont en op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Een oorspronkelijk 
bewijs afgeleverd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal als bewijs gelden. 

Verzekerde reis: Elke privé verplaatsing van méér dan 100 km van de woonplaats of gebruikelijke werkplaats van de 

Verzekerde binnen een limiet van 90 opeenvolgende dagen, met uitsluiting van zakenreizen. 

Betaling met de Verzekerde Kaart: Elke betaling uitgevoerd: 

 door de ondertekening van een factuur op papier, 

 via de bekrachtiging van de transactie met de geheime code (PIN-code) van de Verzekerde Kaart, of 

 door het kaartnummer mee te delen, naar behoren schriftelijk geregistreerd of via een computertool (Internet of elke vorm 
van elektronische handel), naar behoren gedateerd door de dienstverlener, de vliegtuigmaatschappij of het reisbureau. 

Ziekte: Elke wijziging van de gezondheidstoestand van de Verzekerde, vastgesteld door een erkend geneesheer die de 

uitvoering van de geboekte reis verhindert. 

Ongeval: Elke onvrijwillige aantasting van de gezondheidstoestand van de Verzekerde, ten gevolge van een onverwacht 

voorval met een uitwendige oorzaak, vastgelegd door een erkend geneesheer.  

Ernstige materiële schade 

Alle materiële schade (brand, diefstal, waterschade, ontploffing, instorting) veroorzaakt aan de hoofdverblijfplaats van de 
Verzekerde en die de absolute aanwezigheid ter plaatse van de Verzekerde vereist om de nodige vereiste maatregelen te 
treffen of dat deze aanwezigheid wordt gevorderd door de politiediensten. 

Buitenland: Ieder land met uitsluiting van: 

 het land van domicilie van de Verzekerde; 

 het land van gewoonlijke verblijfplaats van de Verzekerde; 

 het land van gewoonlijke werkplaats van de Verzekerde. 
 
2. DEKKING 

2.1.  WAARBORG REISONDERBREKING- ANNULERING 

A. Verzekerde prestaties 

De waarborg heeft tot doel de niet-verhaalbare kosten te dekken veroorzaakt door de wijziging, annulering of onderbreking 
van een Verzekerde Reis indien deze aan de Verzekerde aangerekend worden, onder hieronder bepaalde omstandigheden: 

- In geval reisaanpassing of -annulering betaalt de Verzekeraar de niet-verhaalbare kosten terug die contractueel 

voorzien zijn onder de verkoopvoorwaarden: 

 Indien de wijziging of annulering zich voordoet binnen de 30 dagen die de vertrekdatum voorafgaan (maximum 10 
dagen voor de vertrekdatum in geval van Ernstige materiële schade), ten bedrage van 10.000 EUR per reis, per 
Verzekerde Kaart, per jaar en per Familie. 

 Indien de wijziging of annulering zich voordoet meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum, ten bedrage van 200 EUR 
per Familie. 

- In geval van reisonderbreking, betaalt de Verzekeraar het gedeelte der niet gebruikte prestaties terug berekend naar 

evenredigheid. 
 
B. Voorwaarden van de waarborg 

De schadevergoeding van de Verzekerde is uitsluitend verschuldigd in de volgende gevallen: 

 Een Ziekte, een Ongeval of het overlijden van de Verzekerde, zijn echtgenoot/echtgenote, zijn Partner, hun voorgeslacht 
(max. 2de graad), nageslacht (max. 2de graad), broers, zusters, aangetrouwde bloedverwanten in de zijlijn (max. 2de 
graad), aangetrouwde familie (max. 2de graad), reisgenoten vermeld op het reisbiljet, vennoten, of alle andere personen 
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die tijdelijk de Verzekerde moeten vervangen in het kader van zijn beroepsactiviteiten (vb: geneesheer, apothekers, 
enz.). Er wordt de nadruk op gelegd dat de hierboven genoemde personen in geen geval aanspraak maken op een 
schadevergoeding indien ze de hoedanigheid van Verzekerde niet bezitten. 

 Ernstige Materiële Schade bij Verzekerde reis door de Verzekerde.  
 

C. Aanvangsdatum van de waarborg 

De waarborg treedt in werking binnen de voorziene beperkingen vanaf de datum van aankoop of boeking van een 
Verzekerde Reis op voorwaarde dat de totaliteit van de reis werd betaald met de Verzekerde Kaart. 

De waarborg reisaanpassing of -annulering is van toepassing : 

 bij Ziekte, Ongeval, overlijden: vanaf de aankoop of boeking van de Verzekerde reis binnen de bepaalde voorwaarden 
en grenzen. 

 bij Ernstige materiële schade: maximum 10 dagen voor de vertrekdatum. 

De waarborg reisonderbreking zal in werking treden op de begindag van de Verzekerde Reis.. 

  
D. Stopzetting van de waarborg 

 De waarborg reisaanpassing of -annulering loopt af op de dag nul uur na de begindatum van de Verzekerde reis. 

 De waarborg reisonderbreking loopt af na een termijn van 90 dagen na de begindatum van de Verzekerde reis en in elk 
geval, op de dag van terugkeer in het land van de woonplaats of de normale verblijfplaats van de Verzekerde. 

 

E. Uitsluitingen van de waarborg 

Er wordt uitdrukkelijk benadrukt dat de waarborg niet van toepassing is in geval van: 

 Reisaanpassing, -annulering of onderbreking veroorzaakt door de niet-voorlegging om welke reden dan ook van één van 
de documenten die nodig zijn voor de Verzekerde reis zoals, paspoort, visum, reistickets, vaccinatieboekje. 

 Aanpassing, -annulering of onderbreking van de Verzekerde reis veroorzaakt door de vervoerder of de organisator om 
welke reden dan ook. 
 

De waarborgen reisaanpassing, -annulering en -onderbreking zijn niet van toepassing in de hieronder bepaalde 
voorwaarden, voor de Verzekerden of andere personen gedekt binnen het kader van de waarborg: 

 Reizen die in het kader van professionele activiteiten geboekt of ondernomen worden.  

 Psychische ziekten. 

 Niet-gestabiliseerde ziekten die vastgesteld werden voor de aankoop van de Verzekerde Reis en die aanleiding 
kunnen geven tot plotse complicatie voor het vertrek. 

 De gevolgen van het gebruik van drugs of niet medisch voorgeschreven geneesmiddelen. 

 Zwangerschap, tenzij een niet te voorziene complicatie vastgesteld door een bevoegde medische overheid en in elk 
geval, een zwangerschap vanaf de 7e maand, 

 Ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens proefritten, races of wedstrijden gekenmerkt door het gebruik van 
gemotoriseerde rijtuigen, 

 Ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van luchtvaartuigen (behalve de luchtvaartuigen die geschikt zijn voor het 
vervoer van passagiers). 

 De gevolgen van burgeroorlog of oorlog in het Buitenland, oproer, opstand of volksbewegingen, waaraan de Verzekerde 
actief zou deelgenomen hebben behalve bij de vervulling van zijn beroepsplicht. 

 Voor de waarborg onderbreking, de ziektes of lichte verwondingen die ter plaatse kunnen behandeld worden. 
 
BELANGRIJK: De verzekeringspremie die de Verzekerde aan zijn Tour Operator of zijn reisbureau heeft betaald, indien hij 

vergeten is deze af te wijzen of indien ze automatisch begrepen is in een vaste som die hij aanvaard heeft, wordt in geen 
geval terugbetaald door de Verzekeraar. 
 
2.2. WAARBORG VERTRAGING VLIEGTUIG  

A. Verzekerde prestaties 

Indien de kosten van de Verzekerde reis volledig met de Verzekerde Kaart werden betaald, zal de Verzekeraar, ten 
beloop van maximum 200 EUR per reis (ongeacht het aantal personen), de kosten voor maaltijden, verfrissingen, hotel, 
transfer van en naar luchthaven, terminal of station, terugbetalen op voorwaarde dat de vertraging meer dan 6 uur 
bedraagt t.o.v. het oorspronkelijk voorziene uur van vertrek. Indien de vertraging oploopt tot meer dan 12 uur zal de 
Verzekeraar de kosten ten beloop van maximum 500 EUR terugbetalen. 
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B. Voorwaarden van de waarborg 

Deze waarborg wordt enkel toegekend in volgende gevallen: 
1. Vertraging of annulering van een geboekte en bevestigde lijnvlucht. 
2. Overboeking ("overbooking") waardoor de Verzekerde niet kan inchecken op de geboekte en bevestigde lijnvlucht. 
3. Laatijdige aankomst van lijnvlucht waarmee de Verzekerde reist zodat hij zijn verbinding mist. 
4. Deze dekking betreft enkel de regelmatige lijnvluchten van de luchtvaartmaatschappijen waarvan de dienstregelingen 

gepubliceerd zijn. In geval van geschil zal het “ABC WORLD AIRWAYS GUIDE” als algemene referentiegids voor de 
vluchttijden verbindingstijden gelden. 

 
De waarborg is een aanvulling op elke andere vergoeding die de vervoerder betaalt. Ze wordt uitgekeerd op basis 
van de reële kosten van de Verzekerde. 
     

C. Uitsluitingen van de waarborg 

 De vertragingen geleden op niet regelmatige lijnvluchten (met name het “charter” type). 

 Schadegevallen worden niet aanvaard als de geleden vertraging minder is dan 6 uur ten opzichte van het vooropgezette 
vertrek- of aankomstuur (in geval van een correspondentievlucht) van de lijnvlucht dat de Verzekerde geboekt had. 

 Schadegevallen worden niet aanvaard als de vertraging het gevolg is van een staking, een oorlog waarvan de Verzekerde 
kennis had. 

 Schadegevallen worden niet aanvaard als de vertraging te wijten is aan het voorlopige of definitieve uit dienst nemen van 
het vliegtuig, die bevolen werd  

 ofwel door de luchthavenautoriteiten, 

 ofwel door de burgerlijke luchtvaartautoriteiten, 

 ofwel door een gelijkaardige instantie en die voor de vertrekdatum van uw reis aangekondigd werd,  

 Schadegevallen worden niet aanvaard als een vergelijkbaar vervoermiddel ter beschikking werd gesteld binnen 6 uur na 
het vooropgezette vertrekuur (of binnen 6 uur van het daadwerkelijk aankomstuur van de verbindingsvlucht) van de 
regelmatige lijnvlucht die de Verzekerde geboekt en bevestigd heeft. 

 
2.3. WAARBORG VERTRAGING VAN BAGAGE 

A. Verzekerde prestaties 

Indien de kosten van de Verzekerde reis volledig met de Verzekerde Kaart werden betaald, zal de Verzekeraar, ten 
beloop van maximum 200 EUR per reis, en na vertoon van bewijsstukken, de dringende en voor eerste levensbehoefte 
nodige vervangende aankopen terugbetalen op voorwaarde dat de geregistreerde bagage, toevertrouwd aan een 
vervoerder in het kader van een vervoerscontract, met meer dan 6 uur vertraging ter beschikking gesteld wordt van de 
Verzekerde in iedere luchthaven of terminal in het Buitenland. Indien de vertraging tot meer dan 12 uur oploopt zal de 
Verzekeraar een vergoeding ten beloop van maximum 500 EUR uitbetalen.  
 
B. Voorwaarden van de waarborg 

Om aanspraak te maken op deze waarborg moet de Verzekerde een aangifte van Property Irregularity Report doen bij 
de vervoerder en deze aan de Verzekeraar overhandigen. 

De Verzekerde maximumbedragen dekken uitsluitend de redelijke uitgaven die de Verzekerde heeft gedaan voor het 
dringend aanschaffen van essentiële kledingstukken en benodigdheden, tot het plafond dat in artikel 2.3.A. wordt 
vastgelegd.  

De uitgaven dienen op de plaats van bestemming gedaan te worden en vóór dat de Verzekerde terug in het bezit van de 
bagage wordt gesteld. 

De waarborg is een aanvulling op elke andere vergoeding die de vervoerder betaalt. Ze wordt uitgekeerd op basis van 
de reële kosten van de Verzekerde. Deze dekking geeft geen recht op de betaling van een forfait. 

Deze verzekering dekt de ongemakken van de vertraging van de bagage, en niet de inhoud van de vertraagde bagage.  
 

C. Uitsluitingen van de waarborg 

 Oorlog, burgeroorlog. 

 Confiscatie, beslag of vernietiging op bevel van een administratieve overheid. 

 Opzettelijke daad 

 Stakingen die voor het vertrek van de Verzekerde reis waren aangekondigd. 

 Vertraagde bagage op een vlucht of treinverbinding waarmee de Verzekerde naar zijn land van domicilie en/of 
gewoonlijke verblijfplaats terugkeert. 

 Inbeslagname of vordering door een administratieve overheid. 
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3. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL 

De Verzekerde moet het schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten) bij de Verzekeraar. Het 
aanvraagformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle documenten betreffende het 
schadegeval die verder worden opgesomd. 

De Verzekerde dient tevens de betrokken instanties bij de vervoermaatschappij en/of de autoriteiten op de plaats van 
bestemming op de hoogte te stellen van de afwezigheid van bagage.  

De schadevergoeding komt ter aanvulling van om het even welke andere schadevergoeding die door de vervoerder 
wordt betaald en op basis van de werkelijke kosten. De sommen die onder de bepalingen van deze Verzekering voor 
rechtmatige eisen betaald worden zullen gecrediteerd worden op de door de Verzekerde opgegeven rekening. 
 
In alle gevallen moet de Verzekerde volgende documenten aan de Verzekeraar overhandigen: 

 een ingevuld en ondertekend aangifteformulier met vermelding van de plaats en de omstandigheden van 
het schadegeval, 

 het bewijs van de betaling met de Verzekerde Kaart. 
 
Verder moet de Verzekerde volgende documenten aan de Verzekeraar overhandigen: 
- Bij reisaanpassing of -annulering: 

 het boekingsbewijs, 

 het bewijs van de annulering. 
- Bij reisonderbreking: 

 het boekingsbewijs, 

 de verklaring van het reisbureau betreffende het aantal niet-gebruikte dagen. 
- Bij reisaanpassing, -annulering of -onderbreking: 

 Bij overlijden: 

 het certificaat van overlijden. 
 Bij Ziekte: 

 het medisch attest. 
 Bij Ernstige materiële schade: 

 een bewijsstuk van de plaatselijke overheid (PV, verklaring van de brandweer, enz.). 
- Bij Vertraging van de bagage: 

 Property Irregularity Report, 

 de originele facturen/kastickets, 

 het detail van de vergoeding die de vervoerder eventueel betaalt. 
- Bij Vluchtvertraging : 

 het attest van de vervoerder, 

 de originele facturen/kastickets, 

 het detail van de vergoeding die de vervoerder eventueel betaalt. 
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 

Territorialiteit van de dekking: De hele wereld, met uitzondering van een straal van 100 kilometer ten opzichte van de 

woonplaats of de gewoonlijke verblijfplaats van de Verzekerde. 

Expertise/betaling van de schadevergoeding: De Verzekeraar kan een expert inschakelen om de omstandigheden 

van het schadegeval te beoordelen en een evaluatie te maken van het bedrag van de schadevergoeding. 

Ingangsdatum van de dekking: De dekkingen van het huidige contract treden in werking op de datum dat de 

Verzekerde Kaart in werking treedt. Geen garantie wordt van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst onderschreven door de Verzekeringnemer bij de Verzekeraar. Goederen die werden betaald 
vóór de datum van vaststelling van de Verzekerde Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet 
na deze data).  

Einde van de dekking: Niettegenstaande tegenstrijdige clausules in onderhavig contract, worden de waarborgen 

onmiddellijk van rechtswege opgeheven, ook voor de gekochte en betaalde goederen, indien de Verzekerde Kaart niet 
wordt vernieuwd of wordt opgezegd of bij opzegging van dit verzekeringscontract dat de Verzekeringnemer met de 
Verzekeraar heeft afgesloten, om welke reden dan ook. 
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