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Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet
volledig. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.
Welke soort verzekering is dit?
De verzekering LO Reis of passagier biedt u en de in de polis vermelde personen (gedomicilieerd in België) een financiële bescherming bij een
ongeval met lichamelijke letsels of bij overlijden dat zich tijdens de buitenlandse reis, vermeld in de polis, voordoet. Een ongeval betreft een
plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt.
	
  

Wat is verzekerd?
ü Bij overlijden: uitkering van het door u gekozen
kapitaal, vermeld in de polis, tot € 250 000.

	
  

Wat is niet verzekerd?
x Zijn altijd uitgesloten van de verzekering, de
ongevallen overkomen ingevolge:

ü Bij blijvende lichamelijke invaliditeit tot
€ 250 000: bij de consolidatie van de letsels betalen
wij een vergoeding die evenredig is met de graad
van lichamelijke invaliditeit en berekend op basis
van het verzekerde bedrag. Lichamelijke invaliditeit
is de aantasting van de lichamelijke integriteit van
de verzekerde. De graad ervan wordt bij medische
beslissing bepaald volgens de officiële Belgische
schaal tot vaststelling van de invaliditeitsgraad,
zonder 100 % te overschrijden en zonder rekening
te houden met het uitgeoefende beroep of de
bezigheden van de verzekerde.

•

het besturen van luchtvaartuigen of het uitoefenen
van iedere andere functie aan boord in verband
met de vlucht;

•

het beoefenen van de volgende sporten:
valschermspringen, zweefvliegen en deltavliegen;

•

deelname aan elke wedstrijd, weddenschap of
uitdaging;

•

het feit dat de verzekerde niet langer meer de
controle over zijn daden heeft of in staat van
dronkenschap of onder invloed van verdovende
middelen is;

ü Behandelingskosten tot € 6 000:

•

opzettelijke daden van de verzekerde, van de
verzekeringnemer of van een begunstigde;

•

natuurrampen.

•

alle kosten voor medisch noodzakelijke
behandeling, verstrekt of voorgeschreven door
een wettelijk bevoegde geneesheer;

•

ziekenhuiskosten;

•

prothesekosten;

•

orthopedische kosten;

•

kosten voor esthetische chirurgie;

•

kosten voor aangepast vervoer.

	
  

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Ongevallen, tenzij aangegeven, ingevolge:
•

het gebruik als bestuurder of passagier van een
motor (> 50cc);

•

het beoefenen van sporten met een hoog risico:
skiën, duiken, safari, bergbeklimmen, …

!

Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen niet verzekerd
worden tegen overlijden, doch zullen wij de
begrafeniskosten vergoeden tot € 2 500.

!

De ongevallen die een blijvende fysiologische
invaliditeit van minder dan 20 % tot gevolg hebben
en personen boven de 70 jaar treffen, worden niet
vergoed.
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Waar ben ik verzekerd?

	
  

Wat zijn mijn verplichtingen?

	
  

De verzekering is geldig in de gehele wereld, behalve voor reizen of verblijven in België.

•

Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen.

•

Indien er zich een schadegeval voordoet, bent u verplicht om:
-

zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen acht dagen, aan ons aangifte te doen van het schadegeval en de omstandigheden ervan,
en alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken;

-

ons alle nuttige inlichtingen en bewijsstukken te verschaffen en ons zo spoedig mogelijk alle stukken te bezorgen in verband
met het schadegeval;

-

alle richtlijnen te volgen en alle stappen ondernemen waar wij om vragen;

-

een medisch attest bij iedere schademelding te voegen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U heeft de verplichting om de premie voor de vervaldag te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

	
  

Wanneer start en eindigt de dekking?
De aanvangsdatum en de duurtijd van de verzekering LO Reis of passagier worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

	
  

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

