WERELDWIJDE REISVERZEKERING
INFORMATIEDOCUMENT OVER HET VERZEKERINGSPRODUCT
MAATSCHAPPIJ : GROUPAMA – GSL SPECIAL LINES

PRODUCT: WERELDWIJDE REIZEN

Dit document biedt een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van de polis. Het houdt geen rekening met uw specifieke
behoeften en verzoeken. U vindt de volledige informatie over dit product in de precontractuele en contractuele documentatie.

Wat voor soort verzekering is dit ?
Het verzekeringsproduct Wereldwijde Reizen biedt alle reizigers over de hele wereld assistentiediensten die zij nodig kunnen hebben tijdens
de volledige looptijd van het contract, waaronder dekking voor repatriëring, medische kosten en kosten van ziekenhuisopname.

Wat is er verzekerd ?
Assistentie in geval van ziekte of ongeval
Vergoeding van medische kosten (maximaal € 50.000 per
verzekerde en per verzekeringsperiode), eigen risico € 50
Kosten van dringende tandheelkundige zorg € 150
Begeleider van de verzekerde die in het ziekenhuis is
opgenomen (vervoersbewijs + hotelkosten € 60 per
nacht, met een maximum van 7 overnachtingen)

Wat is niet verzekerd ?
Sommige bestemmingen zijn uitgesloten, en in elk
geval alle reizen naar de volgende landen:
AFGHANISTAN, NOORD-KOREA, EGYPTE, HONDURAS,
IRAK, LIBIË, MALI, NIGERIA, PAKISTAN, PAPOEA-NIEUWGUINEA, CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK,
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO, SOMALIË,
SOEDAN, ZUID-SOEDAN, SYRIË, TSJAAD, GAZASTROOK,
OEKRAÏNE, VENEZUELA, JEMEN.

Assistentie bij repatriëring (werkelijke kosten)
Verlenging van het verblijf (€ 60 per nacht, met een
maximum van 10 dagen)

Assistentie bij overlijden
Assistentie bij overlijden : repatriëring, uitvaartkosten,
kosten van de kist

Overige assistentiediensten: hulp en diensten
Vervroegde terugkeer
(vergoeding van werkelijke kosten)
Voorschot strafrechtelijke borg (maximaal € 15.000 per
verzekerde en per verzekeringsperiode)
Rechtsbijstand, kosten van advocaat (€ 3000 per
verzekerde en per verzekeringsperiode)

Zijn er uitsluitingen van toepassing
op de dekking?
Belangrijkste uitsluitingen voor medische kosten
Opzettelijk veroorzaakte ongevallen
Ziekten die reeds bestonden op het moment van afsluiten
van de verzekering en de nasleep ervan
De gevolgen van ongevallen die zijn veroorzaakt door
natuurrampen
Ongevallen als gevolg van de beoefening van bepaalde
sporten
Kosten van anticonceptie, abortus provocatus, zwangerschap

Waar ben ik gedekt ?
De dekkingen van deze verzekering gelden voor alle reizen wereldwijd, privé of beroepsmatig, al dan niet met uitzondering
van de Verenigde Staten en Canada, afhankelijk van de gekozen formule, voor verblijven van niet meer dan vier maanden.

Wat zijn mijn verplichtingen ?
U moet, op straffe van nietigheid van het verzekeringscontract of ongeldigheid van de dekking :
• Bij het afsluiten van de verzekering
Het te verzekeren risico te goeder trouw melden, zodat de verzekeraar kan beoordelen welke risico's hij op zich neemt.
De genoemde premie betalen bij het afsluiten van de verzekering.
• Tijdens de looptijd van de polis
Alle nieuwe omstandigheden melden die leiden tot verzwaring van de risico's of het ontstaan van nieuwe risico's.
• In geval van schade
Alle schadegevallen die mogelijk onder een van de dekkingen vallen, melden volgens de aangegeven voorwaarden en binnen de
gestelde termijnen, en alle documenten toevoegen die nuttig zijn voor de beoordeling van de schade.
De verzekeraar op de hoogte stellen van alle eventuele dekkingen die voor dezelfde risico's zijn afgesloten bij andere verzekeraars,
volledig of gedeeltelijk, en van alle vergoedingen die zijn ontvangen vanwege een schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen ?
De premie moet op de datum van afsluiten van de verzekering aan de verzekeraar worden betaald.
De betaling vindt plaats via creditcard op de website van de verzekeraar of telefonisch.

Wanneer begint en eindigt de dekking ?
De verzekering wordt van kracht op de datum van afsluiten en eindigt op de datum waarop de laatste toepasselijke dekking
afloopt.

Hoe kan ik de verzekering annuleren ?
Aangezien het een tijdelijke verzekering betreft, is annulering op initiatief van de verzekerde niet mogelijk.
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