INFORMATIEFICHE

ETHIAS ASSISTANCE
VERZEKERDE PERSONEN

VERZEKERDE VOERTUIGEN

• Alle gezinsleden

• De voertuigen vermeld in het contract

VOORGESTELDE WAARBORGEN - ASSISTANCE REISVERZEKERING
BIJSTAND AAN
PERSONEN TIJDELIJK
CONTRACT

ASSISTANCE
FAMILY
JAARCONTRACT

ASSISTANCE
CAR & FAMILY
JAARCONTRACT

ASSISTANCE
CAR & FAMILY PLUS
JAARCONTRACT

Repatriëring van de zieke of gewonde
verzekerde en een begeleider

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Vervroegde terugkeer in geval van
hospitalisatie of overlijden van een
familielid in België of bij zware schade
aan de gezinswoning (storm, brand, enz.)

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Terugbetaling van de medische kosten
gelinkt aan een hospitalisatie in geval van
ongeval of ziekte in het buitenland

Tot 75.000 €

Tot 500.000 €

Tot 250.000 €

Tot 500.000 €

Terugbetaling van de kosten voor
ambulante medische verzorging wanneer
u een beroep doet op een geneesheer in
het buitenland

Tot 1.250 €

Tot 1.250 €

Tot 1.250 €

Tot 1.250 €

Verzendkosten van brillen en onmisbare
geneesmiddelen naar het buitenland
indien thuis vergeten, gestolen of kapot









-

-

Voertuigen tot
maximum
15 jaar



TYPE DEKKING
BESCHRIJVING
BIJSTAND AAN PERSONEN

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN
Organisatie van het depanneren en het
takelen van het voertuig:
• In geval van een ongeval of pech (zelfs
bij een platte band)

oud in geval van
pech

• Vanaf het thuisadres en in heel
geografisch Europa
• Tot 3 voertuigen per gezin
Ter beschikking stellen van een
vervangwagen gedurende 5 dagen :
• Bij diefstal van uw voertuig

-

-

-
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• Indien uw voertuig door pech of een
ongeval niet meer rijvaardig is en niet
hersteld kan worden binnen 24 uur, op
voorwaarde dat het voertuig door Ethias
getakeld werd van de plaats van de
pech of het ongeval naar een garage.

VRIJSTELLING
Ethias past geen vrijstelling toe.

BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE NIET-GEDEKTE SITUATIES
Zijn uitgesloten van dekking, elk verzoek tot tussenkomst :
• voor feiten die dateren van voor de inwerkingtreding van het contract;
• bijstand of vergoedingen aan een verzekerde die deelneemt aan motorsportcompetities (wedstrijd, rally);
• voor medische kosten voorgeschreven of uitgegeven in België;
• na het verstrijken van 90 dagen tijdens een verblijf in het buitenland, in geval van een jaarcontract;
• hetzij technisch, hetzij medisch, terwijl de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, van alcoholintoxicatie of in een
analoge staat voortvloeiend uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;
• gelinkt aan voorafbestaande aandoeningen;
• gelinkt aan de herstelling van het voertuig.
Deze infofiche geeft de belangrijkste gedekte waarborgen weer en de voornaamste niet-gedekte risico’s. Deze lijst is niet exhaustief. Lees
aandachtig de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in onze kantoren of op onze website www.ethias.be.

PERSONEN EN VOERTUIGEN BEOOGD DOOR DEZE FICHE
Onze verzekeringen zijn enkel toegankelijk voor personen met hun hoofdverblijfplaats in België en enkel voor voertuigen ingeschreven in
België.

FISCALITEIT VAN HET PRODUCT
De verzekering Ethias Assistance is onderworpen aan verzekeringstaksen en bijdragen van :
• 9,25% op de bijstand aan personen;
• 16,75% op de bijstand aan het voertuig.

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•

Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en
onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN : BE72 0910 0078 4416 - BIC : GKCCBEBB.
De Ethias Assistance verzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd,
tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.
Elke beslissing om de Ethias Assistance verzekering af te sluiten moet gebaseerd zij op een uitgebreid onderzoek van de algemene
voorwaarden. Dit document is gratis beschikbaar in onze kantoren en op onze website www.ethias.be.
Er kan een gratis offerte verkregen worden in onze kantoren, op onze website www.ethias.be of via het nummer 011 28 28 00.
Deze infofiche kan worden aangepast. Een up-to-date versie is beschikbaar op onze website www.ethias.be.
In geval van klacht, kunt u zich wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73, 3500 HASSELT - Fax 011 28 20 10 klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de
Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 BRUSSEL - www.ombudsman.as

DEZE INFOFICHE WERD OPGESTELD OP 01.06.2018

