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ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze vakantiepolis is bestemd voor
courante vakantiereizen. Ook gewone
zakenreizen vallen onder het toepassingsgebied.
Deze polis is daarentegen niet bestemd
voor reizen met een duidelijk verhoogd
risico zoals expedities, trektochten door
onherbergzame gebieden, ballonvaarten, ...

Begripsomschrijvingen
In deze polis verstaan wij onder:
U:
De personen die in de bijzondere voorwaarden als “verzekerde personen”
worden vermeld.
Wij:
FIDEA, NV met maatschappelijke zetel
in België, Delacenseriestraat 1, 2018
Antwer-pen,
RPR
Antwerpen
0406.006.069, die de uitvoering van
alle in deze polis verzekerde prestaties
waarborgt.
Verzekerd voertuig:
Het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig dat in België ingeschreven is en dat een HTG heeft van
minder dan 3,5 ton; de door het motorrijtuig getrokken caravan of aanhangwagen vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Gekozen verzekeringen:
De door u gekozen verzekering(en)
word(t)(en) vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

2

Territoriale geldigheid
De verzekeringen gelden in de landen
die overeenkomen met de “zone” die in
de bijzondere voorwaarden is aangeduid.
zone 1
Alle landen van geografisch Europa, uitgezonderd Albanië.
De verzekering van het voertuig (B)
geldt echter enkel in die landen waar de
bij Fidea onderschreven gedeeltelijke
omniumverzekering van toepassing is.
zone 2
Wereldwijd

A REISBIJSTAND
A1 Bijstand voor de
verzekerde personen

Wij betalen ook de kosten van de opsporing en redding zoals hiervoor omschreven.

Bijstand in België

Voornoemde kosten worden vergoed
tot een bedrag van 25 000 EUR per persoon. In dit bedrag zijn de volgende vergoedingsgrenzen begrepen:
– 2 500 EUR voor de opsporingskosten als u verdwaald of vermist bent;
– 1 250 EUR voor uw nabehandeling
in België; deze kosten zijn gedekt tot
1 jaar na de terugkeer;
– 250 EUR voor kosten voor lichte
tandheelkunde en voor prothesen
en/of orthopedische toestellen.

Overbrenging van een zieke,
gewonde of overledene en
de medereizigers
FIDEA-Bijstand zorgt voor het vervoer
en de begeleiding van de zieke of gewonde naar huis of naar een ziekenhuis
indien dit aangewezen is. In geval van
overlijden zorgt Fidea-Bijstand voor de
overbrenging van het stoffelijk overschot naar de woon- of begraafplaats in
België.
Eventuele medereizigers worden eveneens op onze kosten naar huis teruggebracht voorzover zij verzekerden zijn en
niet op de oorspronkelijk voorziene wijze naar huis kunnen terugkeren.
Fidea-Bijstand zorgt bijkomend voor de
persoonlijke begeleiding als deze verzekerden omwille van hun leeftijd of
handicap niet alleen kunnen terugreizen.
Opsporing en redding
Fidea-Bijstand betaalt tot maximaal
2 500 EUR:
– de kosten voor opsporing als u verdwaald of vermist bent;
– de kosten van de reddingsoperatie
uit een situatie die voor u een onmiddellijk gevaar oplevert.

Bijstand in het buitenland
Betaling van medische kosten,
opsporings- en reddingskosten
Als u in het buitenland ziek of gewond
bent, dan betaalt Fidea-Bijstand de kosten voor uw geneeskundige verzorging,
de verblijfkosten in het ziekenhuis en de
vervoerskosten die nodig zijn om u te
laten verzorgen.

Uw eigen aandeel in de kosten bedraagt 100 EUR.
Repatriëring
Fidea-Bijstand zorgt voor uw repatriëring naar België als uw medische toestand dit vereist. Wanneer, hoe, en naar
waar u wordt overgebracht, wordt uitsluitend beoordeeld in functie van deze
medische toestand en in overleg met de
behandelende artsen.
Overbrenging
van het stoffelijk overschot
Bij overlijden in het buitenland zorgt
Fidea-Bijstand voor de overbrenging
van het stoffelijk overschot naar de
woonplaats of de begraafplaats in België.
Bijkomend betalen wij ook de kosten
van de behandeling “post mortem” en
van de lijkkist tot een bedrag van
1 000 EUR.
Vindt de uitvaart in het buitenland
plaats, dan betaalt Fidea-Bijstand de
uitvaartkosten ten belope van het bedrag dat zij had moeten besteden in
geval van overbrenging van het stoffelijk overschot.
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Terugkeer van
de andere verzekerden
De andere verzekerden, die door de repatriëring van de zieke, gewonde of
overledene, niet meer op de oorspronkelijk voorziene wijze naar huis kunnen
terugkeren, worden eveneens door ons
gerepatrieerd.
Fidea-Bijstand zorgt ook voor de persoonlijke begeleiding indien deze verzekerden omwille van hun leeftijd of
handicap niet alleen kunnen terugreizen.
Overkomst van familieleden
Is er geen meerderjarig gezinslid ter
plaatse wanneer u door ziekte of ongeval gehospitaliseerd wordt, dan zorgt
Fidea-Bijstand voor de heen- en terugreis van één familielid (of van een andere aangeduide persoon) uit België of
van de ouders als de gehospitaliseerde
minderjarig is. De verblijfkosten van
deze persoon worden betaald tot
75 EUR per dag met een maximum van
7 dagen.
Dezelfde bijstand wordt verleend aan
één nabestaande in geval van overlijden van een verzekerde.
Vervroegd naar huis
Fidea-Bijstand zorgt voor de terugreis
van alle verzekerden of voor de reis
heen en terug van één verzekerde indien de terugkeer naar huis noodzakelijk is omdat:
– een persoon die inwoont of een verwant tot de 2e graad overleden is of
in levensgevaar verkeert;
– uw woning of een bedrijfsgebouw
van u zeer ernstig beschadigd werd.
Verlengd verblijf
Fidea-Bijstand betaalt de bijkomende
verblijfkosten indien u:

– uw reis ten minste 48 uur moet
onderbreken door weersomstandigheden, staking of een ander geval
van overmacht;
– langer dan voorzien ter plaatse moet
blijven wegens ziekte, ongeval of
quarantaine.
Deze kosten worden betaald tot een bedrag van 75 EUR per dag en per persoon met een maximum van 7 dagen.
Dringende hulp
Fidea-Bijstand zorgt voor het opsturen
of het ter beschikking stellen van:
– geneesmiddelen die voor u medisch
noodzakelijk zijn en ter plaatse niet
kunnen verkregen worden;
– brillen en andere voor u onmisbare
prothesen of orthopedische toestellen ter vervanging van deze die op
reis beschadigd of verloren zijn;
– een koffer met kledij en persoonlijk
reisgoed ter vervanging van verloren
of gestolen bagage. Deze koffer
moet bij ons worden afgeleverd door
een door u aangeduide persoon;
– vervoersbewijzen in geval van verlies of diefstal van de originele bewijzen;
– een
bedrag
van
maximaal
1 000 EUR bij verlies of diefstal van
geld, kredietkaarten of cheques; wij
zorgen ook voor het vervullen van de
vereiste formaliteiten bij uw financiële instelling.
Fidea-Bijstand neemt enkel de kosten
ten laste voor het opsturen en het ter beschikking stellen van de door u gevraagde hulp. De andere kosten zoals
voor de aankoop van de geneesmiddelen, brillen, vervangende bagage, vervoersbewijzen e.d. blijven te uwen laste
en moet u op eenvoudig verzoek en binnen de maand terugbetalen. Hetzelfde
geldt voor de voorgeschoten geldsom.
Daarnaast betaalt Fidea-Bijstand ook
de administratieve kosten verbonden
aan het vervangen van verloren gegane
identificatiedocumenten zoals reispas,

4

identiteitskaart, rijbewijs of visum voorzover u ter plaatse de nodige formaliteiten vervult bij de politie, ambassade of
een andere bevoegde instantie.
Tenslotte zorgt Fidea-Bijstand voor het
doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden of andere personen indien u deze niet zelf kunt bereiken.

A2 Bijstand voor het
verzekerde voertuig
Bijstand na ongeval in België
Is het omschreven voertuig in België geimmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of
natuurgeweld inbegrepen), dan zorgt
Fidea-Bijstand voor:
– het wegslepen naar de meest aangewezen garage indien onze pechverhelper het voertuig niet ter
plaatse rijklaar kan maken; wanneer
Fidea-Bijstand de sleep niet zelf organiseert dan worden deze sleepkosten tot max. 375 EUR terugbetaald;
– het vervoer van de verzekerde personen naar huis.

Bijstand na ongeval
of panne in het buitenland
Pechverhelping en slepen
Is het omschreven voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) of
door een panne, dan betaalt Fidea-Bijstand:
– de kosten voor pechverhelping of
van het slepen naar de meest aangewezen garage tot een bedrag van
375 EUR;

– de kosten om de onderdelen die
nodig zijn voor de goede werking van
het voertuig op te sturen indien deze
onderdelen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en voorzover ze beschikbaar zijn in België.
De prijs van de te herstellen onderdelen
is te uwen laste. Werden deze kosten
door Fidea-Bijstand voorgeschoten,
dan moet u deze bij uw terugkeer in België terugbetalen.
Verlengd verblijf
of vervangend vervoer
Fidea-Bijstand betaalt ook:
– de bijkomende overnachtingskosten
indien u op de herstelling wacht
(75 EUR per nacht en per persoon
met als max. 5 nachten);
– de kosten van het vervangend vervoer tot max. 375 EUR indien u niet
op de herstelling wacht.
Repatriëring van het voertuig
Kan het voertuig niet binnen de 5 dagen
hersteld worden dan zorgt Fidea-Bijstand, nadat zij in kennis werd gesteld
van de omvang en de aard van de herstelling voor:
– de terugreis van de verzekerde personen naar hun woonplaats in
België;
– de repatriëring van het voertuig en
de betaling van de bewaringskosten
totdat het wordt opgehaald; indien
de kosten van repatriëring meer bedragen dan de wrakwaarde in geval
van totaal verlies van het voertuig,
dan moet u het verschil terugbetalen;
– alle formaliteiten indien u het voertuig in het buitenland achterlaat
(voorzover dit wettelijk kan); FideaBijstand betaalt dan ook de hieraan
verbonden kosten ten belope van het
bedrag dat had moeten besteed worden om het voertuig over te brengen.
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Bijstand na diefstal
van het voertuig

stand voor het verzekerde voertuig
(A2).

In geval van diefstal van uw voertuig
zorgt Fidea-Bijstand voor:
– het vervoer van de verzekerde personen naar hun woonplaats in
België;
– de betaling van de kosten van het
vervangend vervoer in het buitenland tot max. 375 EUR;
– de repatriëring van uw voertuig indien het wordt teruggevonden en u
niet meer ter plaatse bent.

Onze bijstandsfilosofie

Als het omschreven voertuig beschadigd wordt teruggevonden terwijl u nog
ter plaatse bent, dan geldt de regeling
voor bijstand na ongeval of panne zoals
zij hiervoor wordt beschreven.

Bijstand bij ziekte of
ongeval van de bestuurder
Fidea-Bijstand stuurt een vervangingschauffeur als onderweg de bestuurder
overlijdt of door een ongeval of ziekte
niet meer in staat is om te sturen voorzover geen andere inzittende hem kan
vervangen. Het voertuig moet rijklaar
zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Fidea-Bijstand neemt het salaris en de
reiskosten van deze chauffeur volledig
ten laste. U moet wel de andere reiskosten betalen zoals uw hotel- en restaurantkosten, brandstof, tol enz.
Indien door de inschakeling van een
vervangingschauffeur één of meer verzekerde personen wegens plaatsgebrek niet kunnen terugreizen, dan zorgt
Fidea-Bijstand eveneens voor de terugreis van deze inzittenden.

Gemeenschappelijke
bepalingen
De onderstaande bepalingen gelden
zowel voor de bijstand voor de verzekerde personen (A1) als voor de bij-
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Bijstand is meer dan alleen maar verzekeren. Wij zijn er ons van bewust dat u,
afhankelijk van de noodsituatie waarin
u zich bevindt, behoefte hebt aan een
andere oplossing dan deze die wij hebben omschreven in de polisvoorwaarden. Wij zijn dan ook bereid om, ten belope van de vergoedingslimieten, samen met u naar een alternatieve oplossing te zoeken.

Wijze van vervoer
Tenzij anders vermeld, gebeurt het vervoer van de personen die recht hebben
op de bijstandsprestaties per vliegtuig
in economy class of, als de afstand naar
huis minder dan 1 000 km bedraagt, per
trein in eerste klasse.

Niet-verzekerde gevallen
Fidea-Bijstand is geen tussenkomst
verschuldigd:
– wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf of wanneer de bijstand
niet door haar of met haar akkoord
werd uitgevoerd;
– voor verwikkelingen bij zwangerschap na de 6e maand en voor bevallingskosten;
– voor verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als u
de voorgeschreven behandeling niet
hebt gevolgd;
– voor gevallen en gebeurtenissen die
te wijten zijn aan:
– opzet van uwentwege;
– het gebruik van luchtvaartuigen,
anders dan als passagier;
– winstgevende sportbeoefening
door u;
– uw deelname aan snelheids- en
behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen;
– oorlogsfeiten of oproer;

– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen;
– de rechtstreekse gevolgen in
België van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
De financiële prestaties die Fidea-Bijstand verleent, zijn steeds beperkt tot
de onvoorziene en bijkomende uitgaven, d.w.z. de kosten die u niet zou hebben gemaakt mocht de gebeurtenis
waarvoor bijstand werd gevraagd, zich
niet hebben voorgedaan. Wanneer
Fidea-Bijstand zelf voor uw vervoer
heeft gezorgd dan moet u de niet-gebruikte vervoerbewijzen afstaan.

Risicovolle activiteiten
Tenzij u dit risico hebt laten verzekeren
en hiervoor premie betaald hebt, verleent Fidea-Bijstand geen tussenkomst
voor gebeurtenissen die verband houden met de volgende risicovolle activiteiten:
– speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, deltavliegen, valschermspringen en alle wintersporten;
– gebruik van motorfietsen van meer
dan 125 cc.

Tussenkomst
van het ziekenfonds

Overmacht
Fidea-Bijstand is niet aansprakelijk voor
het laattijdig, onvolledig of niet uitvoeren
van de bijstand wanneer de normale uitvoering ervan belemmerd wordt door
oorlog, staking, oproer, terrorisme, sabotage, radioactiviteit, ioniserende stralingen, natuurramp of andere extreme
situaties waardoor bijstandsverlening
praktisch onmogelijk is zoals bijvoorbeeld hulpverlening in ontoegankelijke
gebieden.

Verhaal
Fidea-Bijstand kan alle uitgaven die zij
heeft gedaan verhalen op de personen
die hiervoor aansprakelijk zijn.
Behalve in geval van opzet oefent
Fidea-Bijstand dit recht niet uit tegen
uzelf en uw bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw
huispersoneel.
De afstand van verhaal geldt niet in de
mate dat de aansprakelijke persoon de
schade daadwerkelijk kan afwentelen
op een aansprakelijkheidsverzekering
en in het geval van opzet.

Fidea-Bijstand komt tussen na uitputting van de prestaties die het ziekenfonds verleent inzake bijstandsverlening en de vergoeding van medische
kosten. Omwille van dit aanvullend karakter van de verzekering vragen wij u
(in het bijzonder bij een verblijf in het buitenland) om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prestaties van het ziekenfonds.
Doet u een beroep op Fidea-Bijstand
dan moet u de naam van uw ziekenfonds meedelen zodat de uitvoering van
de bijstand in samenspraak met deze
instelling kan gebeuren.
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B VERZEKERING VAN HET VOERTUIG
Omschrijving
van de verzekering
Deze verzekering vervolledigt de gedeeltelijke omniumverzekering die bij
Fidea werd gesloten voor het verzekerde voertuig door bijkomend een dekking te verlenen voor de beschadiging
en het verlies van het verzekerde voertuig door:
– een ongeval zoals aanrijding, omslaan, accidenteel contact met
vreemde voorwerpen;
– vandalisme, aanslagen, rellen, oproer en ander vormen van opzettelijke beschadiging door derden.
Deze uitbreiding wordt verleend voor de
duur van de verzekerde reis en op voorwaarde dat de dekking van de gedeeltelijke omniumverzekering niet geschorst
of beëindigd is.

Bijkomende waarborgen
Bij een verzekerd schadegeval vergoeden wij eveneens:
– de sleepkosten en repatriëringskosten van het voertuig en de inzittenden alsmede de eventuele
douanerechten en dit alles tot een
bedrag van maximaal 750 EUR;
deze kosten kunt u niet cumuleren
met de kosten die ten laste worden
genomen door Fidea-Bijstand;
– de kosten die redelijkerwijs gemaakt
worden om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen en te beperken zoals blussings- en reddingskosten en de kosten voor het voorlopige bergen van het wrak;
– de kosten voor het demonteren van
het voertuig indien dit nodig is voor
de schaderaming;
– de kosten voor de technische controle indien het verzekerde voertuig
na herstelling opnieuw moet geschouwd worden.
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Daarnaast betalen wij, zelfs zonder een
verzekerd schadegeval:
– de kosten voor de reiniging en de
herstelling van de binnenbekleding
van het voertuig en de kledij van de
inzittenden, als dit nodig is ingevolge
het kosteloos en toevallig vervoer
van een persoon die medische hulp
nodig had;
– de kosten voor de vervanging van de
sloten waarvan een of meer sleutels
gestolen werden.

Uitsluitingen
Deze verzekering geldt niet:
a Wanneer het verzekerde voertuig
op het ogenblik van het schadegeval:
– in huur werd gegeven of beroepshalve werd uitgeleend;
– deelneemt aan of oefent voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden; louter toeristische rondritten of oriëntatieritten vallen niet onder deze uitsluiting.
b Wanneer u, de toegelaten bestuurder of de houder van het verzekerde
voertuig:
– het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan medeplichtig bent;
– het schadegeval veroorzaakt in een
staat van alcoholintoxicatie van
meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l), in
een staat van dronkenschap of in
een gelijkaardige toestand die het
gevolg is van het gebruik van andere
producten dan alcoholische dranken;
– het verzekerde voertuig bestuurt
zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven.

c Wij zijn evenmin vergoeding verschuldigd voor:
– de herstelling van louter mechanische of elektronische defecten of andere interne gebreken van het voertuig;
– schade die het gevolg is van sleet of
van een klaarblijkelijk gebrek aan
onderhoud;
– schade aan banden die niet gepaard
gaat met andere gedekte schade
aan het voertuig;
– de beschadiging of het verlies van
het voertuig ingevolge verduistering
of misbruik van vertrouwen;
– de beschadiging of het verlies van
GSM’s, compact discs, cassettes en
andere goederen die ook los van het
voertuig kunnen gebruikt worden;
– schade die veroorzaakt wordt door
de lading of door het laden of lossen
van vervoerde goederen;
– de eventuele waardevermindering
na herstelling, gebruiksderving en
het verlies van intresten;
– schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende stralingen of
radioactiviteit;
– schade die zich voordoet in een oorlogsgebied; deze uitsluiting geldt
niet in het buitenland tot 14 dagen na
het begin van de vijandelijkheden
voorzover u door de staat van (burger)oorlog werd verrast.

draagt van de op te geven waarde van
het verzekerde voertuig. Voor een
sportwagen en cabriolet bedraagt deze
franchise 5 % van de op te geven waarde.

Verhaal
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding
verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.
Wij doen echter afstand van verhaal op
– uzelf, uw bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u
inwonende personen, uw gasten en
uw huispersoneel;
– de toegelaten bestuurder, de eigenaar en de niet-beroepsmatige houder van het verzekerde voertuig alsmede op hun gezinsleden.
De afstand van verhaal geldt niet in de
mate dat de aansprakelijke persoon de
schade daadwerkelijk kan afwentelen
op een aansprakelijkheidsverzekering
en in het geval van opzet.

Vergoeding van de schade
Wij vergoeden de beschadiging en het
totaal verlies van het verzekerde voertuig volgens dezelfde modaliteiten als
deze die gelden in de gedeeltelijke omniumverzekering van het verzekerde
voertuig. Alle bepalingen inzake de
vaststelling van de schade, de vergoedingsregeling, het evenredigheidsbeginsel en de berekening van de uiteindelijke vergoeding zijn ook in deze verzekering van toepassing.
Uitzondering op dit principe is de franchise die in deze verzekering 2,5 % be9

C VERZEKERING VAN HET REISGOED
Verzekerde goederen
Naargelang van de gekozen verzekeringsformule kan de verzekering betrekking hebben op:
Reisgoed
Voorwerpen die u meeneemt op reis,
verzendt of tijdens de reis aankoopt en
voorwerpen die u op u draagt.
Motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en boten, alle met inbegrip van
hun toebehoren, beschouwen wij niet
als reisgoed.
Gehuurde voorwerpen
De hierna omschreven voorwerpen die
u tijdens de reis huurt of gratis mag gebruiken, op voorwaarde dat u aansprakelijk bent voor het verlies of de beschadiging en door de verhuurder of de eigenaar tot vergoeding wordt verplicht:
– sportuitrusting
– voertuigen en vaartuigen, zonder
motor
– rijdieren.
Geld, waardepapieren
en reisdocumenten
Geld, cheques, krediet- en betaalkaarten, ski- abonnementen, visum, reispas
en andere reisdocumenten.

Verzekerde schadegevallen
Wij verzekeren:
– diefstal van goederen op de persoon
van de verzekerde en diefstal van
verzekerde goederen uit een voertuig of verblijfplaats voorzover er
sporen zijn van braak;
– de beschadiging of de vernieling van
de verzekerde goederen ingevolge
een voor u plotse en onverwachte
gebeurtenis of door hulp aan personen in nood;
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– het niet of beschadigd afleveren van
de verzekerde goederen door de
vervoersonderneming.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag voor alle goederen samen is vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
Bovendien is er per verzekerd voorwerp
een vergoedingsgrens waarvan het bedrag vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Voor de toepassing van dit bedrag beschouwen wij alle samenstellende delen van eenzelfde voorwerp als
één enkel voorwerp (bv. fotoapparatuur,
ski-, duik- of surfuitrusting).
Deze vergoedingsgrens kan verhoogd
worden voor die goederen die met
naam uitdrukkelijk worden opgesomd in
de bijzondere voorwaarden.

Verplichtingen
van de verzekerde
U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen.
In geval van diefstal of verlies moet u
van zodra u er kennis van kreeg aangifte doen bij de bevoegde overheid.
Bij beschadiging of verlies door een vervoersonderneming moet u alle formaliteiten vervullen die deze onderneming
van u vraagt op basis van de vervoersovereenkomst.

Uitsluitingen
Deze verzekering geldt niet voor:
– schade bestaande uit slijtage, eigen
gebrek of eigen bederf; de schade
die hieruit voortvloeit is evenmin verzekerd voorzover deze te wijten is
aan een klaarblijkelijk gebrek aan
onderhoud;
– schade die het gevolg is van blootstelling aan langzaam werkende invloeden;

– deuken, krassen, vlekken en defecten, louter door gebruik;
– diefstal uit een voertuig of een verblijfplaats die bij het verlaten ervan
niet op slot werden gedaan;
– diefstal uit een open passagiers- of
kofferruimte en diefstal van goederen uit een verlaten voertuig indien
de goederen van buitenaf zichtbaar
waren;
– schade ingevolge:
– opzet van uwentwege;
– het gebruik van luchtvaartuigen,
anders dan als passagier;
– winstgevende sportbeoefening
door u;
– oorlogsfeiten of oproer;
– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Vaststelling
van de vergoeding
Bij totaal verlies is de schadevergoeding gelijk aan de werkelijke waarde van
het voorwerp, rekening houdend met de
ouderdom en slijtage ervan. Bij het bepalen van deze waarde houden wij geen
rekening met de eventuele verzamel- of
wedstrijdwaarde. Wij houden evenmin
rekening met gebruiksderving of met
waardeverlies door het niet meer volledig zijn van een set, een collectie of een
samengesteld werk.
Als u het beschadigde voorwerp behoudt, dan brengen wij de geschatte
restwaarde in mindering. Wij kunnen
niet verplicht worden om een afstand
van het beschadigde voorwerp te aanvaarden.

De schadevergoeding kan in geen geval
het verzekerde bedrag overtreffen.

Franchise
De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 75 EUR per
schadegeval. Deze franchise wordt
echter niet toegepast bij schade opgelopen bij het verlenen van hulp aan personen in nood.
Het geheel van de schade die te wijten
is aan hetzelfde schadeverwekkende
feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, wordt beschouwd als
een schadegeval.

Verhaal
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding
verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.
Wij doen echter afstand van verhaal op
uzelf en uw bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw
huispersoneel.
De afstand van verhaal geldt niet in de
mate dat de aansprakelijke persoon de
schade daadwerkelijk kan afwentelen
op een aansprakelijkheidsverzekering
en in het geval van opzet.

Bij gedeeltelijke schade is de vergoeding gelijk aan de herstellingskosten
met als maximum de werkelijke waarde
van het voorwerp verminderd met de
restwaarde ervan.
Voor krediet- en betaalkaarten, skiabonnementen, visum, reispas en andere reisdocumenten betalen wij de
kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen.
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D VERZEKERING
VAN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Verzekerde ongevallen
Bij een ongeval dat u overkomt tijdens
de duur van de verzekering waarborgen
wij:
– een vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid;
– een bijkomende tegemoetkoming in
geval van ernstige blijvende letsels;
– een vergoeding in geval van overlijden;
– de terugbetaling van de kosten voor
geneeskundige verzorging en aanverwante kosten indien vermeld in
de bijzondere voorwaarden.
Onder ongeval verstaan wij: een plotselinge gebeurtenis die een objectief
vaststelbaar letsel of de dood tot gevolg
heeft en waarvan minstens een van de
oorzaken buiten het organisme van het
slachtoffer ligt.
Worden onder meer als een ongeval beschouwd:
– vergiftiging, allergische reacties op
insecten- of andere beten;
– de zich onmiddellijk manifesterende
gevolgen van een plotse krachtinspanning zoals verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en
spierscheuren;
– verdrinking, verstikking;
– bevriezing of zonnesteek die gepaard gaat met een verzekerd ongeval.

Vergoeding in geval van
blijvende ongeschiktheid
Van zodra u een blijvende ongeschiktheid oploopt van meer dan 5 %, betalen
wij een vergoeding die evenredig is aan
de graad van uw ongeschiktheid. Het
bedrag waarop de vergoeding wordt berekend, is vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
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Voor een ongeschiktheid van meer dan
25 % passen wij de volgende cumulatieve formule toe: wij verdubbelen het
verzekerde bedrag voor het gedeelte
van de ongeschiktheidsgraad dat ligt
tussen vijfentwintig en vijftig procent en
wij verdrievoudigen het voor het gedeelte boven vijftig procent.
Wij brengen de reeds bestaande ongeschiktheid slechts in mindering als die
betrekking heeft op hetzelfde lichaamsdeel of op dezelfde lichaamsfunctie als
deze die door het verzekerde ongeval
werd getroffen.
Bent u op de dag van het ongeval
70 jaar of ouder, dan wordt de vergoeding tot de helft herleid.
Bij het bepalen van de graad van ongeschiktheid gaan wij uit van de invaliditeitsgraden zoals opgegeven in de ‘Officiële Belgische Schaal ter bepaling van
de Graad van Invaliditeit’ en zonder rekening te houden met het uitgeoefende
beroep.
De graad van ongeschiktheid wordt
vastgesteld bij consolidatie van de letsels maar ten laatste drie jaar na de datum van het ongeval.

Vergoeding in geval van
ernstige blijvende letsels
Bij een blijvende ongeschiktheid van
67 % of meer betalen wij een bijkomende financiële tegemoetkoming. Het
bedrag van deze tegemoetkoming is
vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Bent u op de dag van het ongeval
70 jaar of ouder, dan wordt dit bedrag tot
de helft herleid.

Vergoeding in geval
van overlijden
Indien u binnen de drie jaar na het ongeval overlijdt, betalen wij het bedrag dat

vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
Kinderen die nog ten laste zijn en die
door het ongeval als volle wees achterblijven, ontvangen een dubbele vergoeding.
De vergoeding wordt, in de volgorde
hierna vermeld, betaald aan: de samenwonende echtgenoot; de kinderen, inclusief die opkomen bij plaatsvervulling
voor een eerder overleden kind; de aangeduide testamentaire opvolger, zijn er
meerdere testamentaire opvolgers en
werd er niemand onder hen aangeduid
als begunstigde dan wordt de vergoeding evenredig verdeeld; de wettige erfgenamen tot en met de derde graad.
Overlijdt u zonder begunstigden of is de
overledene op de dag van het ongeval
minderjarig of 70 jaar of ouder, dan
betalen wij, in plaats van de vergoeding, de werkelijk gedragen begrafeniskosten tot een bedrag van 3 750 EUR
aan de persoon die deze kosten heeft
betaald.
De vergoeding bij overlijden (begrafeniskosten inbegrepen) en de vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid kunnen niet worden gecumuleerd.

Terugbetaling van de kosten
voor medische verzorging
en aanverwante kosten
a Voorzover deze waarborg vermeld
is in de bijzondere voorwaarden betalen
wij gedurende 5 jaar na het ongeval de
volgende kosten terug:
– geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift;
– de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel;
– het aangepast vervoer om u te behandelen in een ziekenhuis of in een
revalidatiecentrum en uw repatriëring naar huis;

– de verblijfkosten gedurende max.
30 dagen van een familielid dat bij u
in het ziekenhuis overnacht tijdens
uw hospitalisatie;
– het vervoer van het stoffelijk overschot.
De termijn van 5 jaar geldt niet voor de
kosten die zijn verbonden aan heelkundige ingrepen die slechts kunnen worden uitgevoerd nadat het slachtoffer fysiek volgroeid is.
b De kosten voor geneeskundige verzorging en de aanverwante kosten zijn
per verzekerde en per ongeval verzekerd tot 5 000 EUR.
In de volgende gevallen gelden specifieke schadevergoedingsgrenzen:
– brilmonturen betalen wij tot 250 EUR,
tandprothesen tot 500 EUR per tand;
– kosten voor geneeskundige verzorging die worden vermeld in de nomenclatuur van de wettelijke ziekteen invaliditeitsverzekering, worden
terugbetaald tot maximaal tweemaal
het voorgeschreven tarief;
– kosten voor geneeskundige verzorging die niet worden terugbetaald
door de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering, betalen wij voor de
helft met een maximum van
2 500 EUR.
Uw eigen aandeel in de verzekerde kosten bedraagt 100 EUR per verzekerde
en per ongeval.
c De hierboven omschreven kosten
betalen wij na uitputting van de tussenkomst van uw ziekenfonds.
U moet dus bij ieder ongeval alle formaliteiten vervullen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst van voormelde instelling.
Bent u om één of andere reden niet gerechtigd op prestaties van de sociale zekerheid, dan veronderstellen wij dat u
gerechtigde bent in het stelsel “grote risico’s” om de tegemoetkoming van het
ziekenfonds te berekenen.
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Uitsluitingen

Risicovolle activiteiten

Zijn uitgesloten:
– ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is;
– ongevallen die gebeuren tijdens:
– het gebruikmaken van luchtvaartuigen, maar u geniet wel waarborg
als gewoon passagier aan boord van
toestellen die van overheidswege
toelating hebben voor het vervoer
van personen;
– de deelname aan of het oefenen
voor snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen of -vaartuigen, trainingen
inbegrepen;
– winstgevende sportbeoefening,
trainingen inbegrepen;
– zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding;
– ongevallen opzettelijk veroorzaakt
door een begunstigde;
– de zware fout van de begunstigde in
de volgende gevallen:
– ongevallen overkomen tijdens de
vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar;
– ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere
producten dan alcoholische dranken;
– ongevallen overkomen tijdens het
plegen van geweld op personen of
tijdens het kwaadwillig beschadigen
of ontvreemden van goederen.
Voornoemde uitsluiting wordt niet toegepast in hoofde van een begunstigde
die jonger is dan 16 jaar.
– (burger)oorlog of gelijkaardige feiten;
– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, met uitzondering
van de bestralingen die nodig zijn ingevolge een verzekerd lichamelijk
ongeval;
– de rechtstreekse gevolgen in België
van aardbevingen en vulkanische
uitbarstingen.

Ongevallen die gebeuren tijdens het beoefenen van volgende activiteiten zijn
enkel verzekerd indien u dit risico hebt
laten verzekeren en hiervoor premie betaald hebt:
– speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, deltavliegen, valschermspringen en alle wintersporten;
– gebruik van motorfietsen van meer
dan 125 cc.
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Vaststelling van de
gevolgen van het ongeval
U hebt het recht om u, op eigen kosten,
te laten bijstaan door een vrij gekozen
geneesheer voor de vaststelling van de
gevolgen van een ongeval.
Bij overlijden mogen wij een autopsie
eisen of aan de geneesheer van de
overledene een verklaring vragen omtrent de doodsoorzaak voorzover dat
nodig is voor het verlenen van de verzekeringswaarborg.
Bij een meningsverschil tussen de geneesheren van beide partijen wordt in
onderling akkoord een derde geneesheer aangesteld, die beslist. De kosten
en het ereloon van deze derde geneesheer worden door de partijen, elk voor
de helft, gedragen.
In plaats van voornoemde procedure
kunnen de partijen de aanstelling van
de derde geneesheer en/of de beslechting van het meningsverschil ook overlaten aan de bevoegde rechtbank.

Subrogatie en verhaal
Wij treden tot beloop van onze uitgaven
voor kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten alsook
voor de begrafeniskosten in uw rechten
of in de rechten van de begunstigde
tegen de persoon die aansprakelijk is
voor het ongeval.
Behoudens in geval van kwaad opzet,
oefenen wij geen verhaal uit tegen een
verzekerde in de zin van deze polis, zijn
gezinsleden en bloed- of aanverwanten

in de rechte lijn, noch op zijn gasten of
zijn huispersoneel.
Deze afstand van verhaal geldt niet als
deze schade daadwerkelijk kan afgewenteld worden op een aansprakelijkheidsverzekering.

Verplichte vergoeding
voor zwakke weggebruikers
Deze verzekering geldt niet voor de kosten voor geneeskundige verzorging en
aanverwante kosten alsook voor de begrafeniskosten die verschuldigd zijn op
basis van de vergoedingsregeling voor
bepaalde verkeersslachtoffers zoals
voetgangers, fietsers en passagiers
(art. 29 bis van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Wij zijn bereid om voornoemde kosten
bij wijze van voorschot te betalen als u
akkoord is om de vordering tot betaling
aan ons af te staan of om ons de kosten
terug te betalen zodra u ze ontvangt.
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E VERZEKERING VAN DE KOSTEN
VAN ANNULATIE
Wij vragen u deze verzekering minstens
twee maanden voor de afreisdatum te
sluiten. Nadien kunt u dit enkel nog binnen de 3 werkdagen na het boeken van
uw reis. U kunt deze verzekering niet
meer sluiten indien de periode tussen
de boekingsdatum en de begindatum
van uw reis minder bedraagt dan 8 kalenderdagen.

Omschrijving
van de verzekering
Ten belope van het bedrag vermeld in
de bijzondere voorwaarden vergoeden
wij de huur- en reservatiegelden die niet
gerecupereerd kunnen worden als u
niet op reis kunt vertrekken of als u uw
reis voortijdig moet afbreken wegens
één van de volgende gevallen van overmacht:
– overlijden en ziekte of ongeval waardoor het medisch niet verantwoord is
om te reizen;
– overlijden of levensgevaar van een
gezinslid dat niet meereist of van een
bloed- of aanverwant tot en met de
tweede graad van uzelf of van uw
samenwonende partner;
– verwikkelingen bij de zwangerschap
tot en met de zesde maand;
– oproep voor orgaantransplantatie en
beenmergtransplantatie;
– vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw;
– overlijden van een onmisbare vennoot in uw bedrijf of van de plaatsvervanger in uw beroep of op uw bedrijf;
– het onvrijwillige verlies van uw voltijdse betrekking;
– oproep als jurylid voor het Hof van
Assisen of als getuige voor de rechtbank ingevolge oproeping bij gerechtsbrief;
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– onverwachte wederoproep voor legerdienst;
– immobilisatie door ongeval of panne
van het eigen voertuig waarmee u op
reis gaat indien de herstelling niet
mogelijk is binnen drie werkdagen;
het ongeval of de panne moet zich
hebben voorgedaan minder dan vijf
dagen voor de heenreis of tijdens de
heenreis.
Het volstaat dat een opgesomde overmachtssituatie zich voordoet in hoofde
van een verzekerde om eveneens de
reis te annuleren van de andere verzekerde personen. Het is wel vereist dat
de gebeurtenis die aanleiding geeft tot
annulatie onvoorzienbaar was.
U moet bij annulatie altijd de organisator
van het vervoer, het reisbureau, het hotel, de verhuurder van het vakantieverblijf enz. zo spoedig mogelijk verwittigen.

Uitsluitingen
– verergering van reeds bestaande
ziekten, tenzij deze verergering is
opgetreden als een onverwachte en
niet te voorziene complicatie;
– voor gebeurtenissen die te wijten zijn
aan:
– opzet van verzekerde personen;
– oorlogsfeiten of oproer;
– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Verhaal
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding
verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.
Wij doen echter afstand van verhaal op
uzelf en uw bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw
huispersoneel.

De afstand van verhaal geldt niet in de
mate dat de aansprakelijke persoon de
schade daadwerkelijk kan afwentelen
op een aansprakelijkheidsverzekering
en in het geval van opzet.
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ALGEMENE BEPALINGEN
Deze voorwaarden gelden voor alle verzekeringen van deze polis.

Begin, duur en einde
van de verzekeringen
De verzekeringen beginnen op de datum die in de bijzondere voorwaarden is
opgegeven als begindatum van de reis.
De verzekeringen beginnen echter ten
vroegste de dag volgend op de ontvangst door Fidea van de verzekeringsaanvraag.

Aangifte van schadegevallen
Iedere gebeurtenis waarvoor verzekering ingeroepen wordt, moet binnen de
10 dagen aangegeven worden.
De aangifte bevat alle nuttige inlichtingen over de omstandigheden en over
de aard en de omvang van de schade
en wordt eventueel gestaafd door een
medisch getuigschrift.

De verzekering van de kosten van annulatie begint evenwel op datum van het
sluiten van deze verzekering.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken die betrekking hebben op de
gebeurtenis, worden aan ons overgemaakt binnen drie dagen na ontvangst.
Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde overheid.

De verzekeringen gelden voor de duur
die vermeld is in de bijzondere voorwaarden. De duur moet de heenreis,
het verblijf ter plaatse en de terugreis
omvatten.

Deze bepalingen doen geen afbreuk
aan hetgeen bepaald is voor het aanvragen van tussenkomst in de verzekering Reisbijstand (zie Gemeenschappelijke bepalingen).

De verzekeringen eindigen om 24 uur
op de datum die in de bijzondere voorwaarden als einddatum van de reis is
aangeduid.

Opzegging
Indien de duur van de verzekeringen ten
minste 30 dagen bedraagt, hebt u het
recht om de polis op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van
kennisgeving. U moet deze opzegging
doen binnen 14 dagen nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen.
Ook kunnen wij binnen dezelfde termijn
de polis opzeggen, met uitwerking
14 dagen na de kennisgeving ervan.
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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN
Bescherming van uw
persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u hebt
meegedeeld, worden door Fidea en haar
tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en
in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden. Gegevens
over identiteit en productbezit kunnen
door Fidea voor marketingdoeleinden
worden gebruikt. Verzet hiertegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling.
Vermits Fidea, samen met andere
verzekeraars, fraude en misbruik van
verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij
voor dit doel gegevens opslaan in een
Fidea-databank en meedelen aan de
ESV DATASSUR. U wordt hiervan op de
hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid
om bij DATASSUR, de Meeûsplantsoen
29, 1000 Brussel, inzage of rechtzetting te
vragen van de meegedeelde gegevens.
Met vragen over de wijze waarop wij privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij
onze Privacy-dienst. U kan er ook inzage
krijgen van de verwerkte gegevens en
eventuele fouten laten verbeteren.
Wenst u algemene informatie over uw
rechten en verplichtingen, dan kunt u zich
wenden tot de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Klachten?
Klachten in verband met deze polis kunnen worden gericht aan de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16,
1000 Brussel. U behoudt evenwel het
recht om een gerechtelijke procedure in
te leiden. U kunt ook terecht bij de
Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.

Toepasselijk recht
Deze polis wordt beheerst door het
Belgisch recht.
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RAADGEVINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL
Indien u tijdens uw reis geconfronteerd
wordt met een schadegeval dient u het
volgende te doen.
Ter plaatse:
De nodige inlichtingen noteren.
U maakt daarvoor gebruik van het schadeaangifteformulier dat u bij uw vakantiepolis hebt gekregen.
Tracht dit formulier zo volledig mogelijk
in te vullen.
U dient:
– bij kwetsuren of ziekte de voorschriften van uw ziekenfonds op te volgen.
– bij een auto-ongeval waarbij een andere partij betrokken is, het blauwe
Europese
aanrijdingsformulier
samen met die andere partij in te vullen.
Elke partij kan dit trouwens doen in
de taal van haar keuze.
– wanneer er bij dergelijk ongeval
geen eensgezindheid is tussen u en
de andere partij over het gebeuren,
is het nuttig de plaatselijke overheid
er bij te betrekken.
– bij diefstal van zodra u er kennis van
kreeg klacht in te dienen bij de plaatselijke overheid.
Achteraf:
U bezorgt dit schadeaangifteformulier
zo snel mogelijk aan Fidea of aan de
tussenpersoon zelf die dan wel het nodige zal doen.
Om elke vertraging te voorkomen, is het
nuttig dat u reeds de nodige bewijsstukken om uw schade aan te tonen verzamelt en deze bij de aangifte voegt.
Let op:
Bij autoschade waarvoor u in deze polis
verzekerd bent en waarbij een andere
partij betrokken is, dient u zowel bij ons
aangifte te doen als aan uw verzekeraar
“Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”.
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In dit geval dienen beide verzekeraars
over de omstandigheden en feiten te
worden ingelicht.

Volmacht te overhandigen aan de bewaker van uw voertuig
procuration à remettre au gardien de votre véhicule
Vollmacht dem Bewacher Ihres Fahrzeugs auszuhändigen
authorisation to hand over to the keeper of your vehicle

Ik ondergetekende

.................................................................................................................................

Je soussigné(e)
Der (die) Unterzeichnete
I the undersigned

eigenaar van het voertuig

......................................

propriétaire du véhicule
Eigentümer des Fahrzeugs
owner of the vehicle

plaatnummer

....................................

plaque n°
amtliches Kennzeichen
registration n°

geef aan Fidea-Bijstand of de door hem afgevaardigde persoon de toelating
alle maatregelen te nemen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn
voor de repatriëring van mijn voertuig.
donne à Fidea-Assistance ou aux personnes déléguées par elle l’autorisation de prendre
toutes mesures et d’accomplir toutes formalités nécessaires pour le rapatriement de mon
véhicule.
gibt Fidea-Beistand oder den von ihr beauftragten Personen die Erlaubnis, alle Massnamen
zu treffen und alle Formalitäten zu erledigen, die für die Rückführung seines (ihres)
Fahrzeugs erforderlich sind.
hereby authorize Fidea-Assistance or the persons delegated by it to take all the measures
and to accomplish all the formalities necessary for the repatriation of my vehicle.

Opgemaakt te ..............................................................

op

Fait à
Aufgestellt in
Made up at

le
am
on

.................................

(handtekening)
(Signature)
(Unterschrift)
(Signature)
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FIDEA-Bijstand
24 uur op 24 uur
Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving (medereizigers, hotelhouder,
thuisblijvers, ...) weten dat u bij moeilijkheden terecht kunt bij Fidea-Bijstand,
Delacenseriestraat
1,
2018
Antwerpen.
Als u hulp wilt
Dan telefoneert u gewoon naar de bijstandscentrale van Fidea. Een seintje
naar België kan u wellicht geruststellen.
Bel liefst niet vanuit een telefooncel: als
de verbinding verbroken wordt, kunnen
wij u niet meer bereiken.
Vermeld bij uw oproep steeds
duidelijk:
– uw naam, voornaam en adres in
België;
– telefoonnummer en adres van de
plaats waar wij u opnieuw kunnen
bereiken.
Hebt u medische bijstand nodig?
Raadpleeg eerst een dokter.
Vergeet niet om uw ziekenfonds te contacteren.

Als u of uw dokter naar ons belt, hou dan
de volgende bijkomende gegevens
klaar:
– naam en adres van uw ziekenfonds,
evenals uw aansluitingsnummer;
– naam, leeftijd en adres (in België)
van de zieke of gewonde;
– telefoonnummer en adres van de
plaats waar deze zich bevindt;
– aard van de ziekte of letsels;
– naam en telefoonnummer van de behandelende dokter;
– naam, adres en telefoonnummer van
de huisdokter.
Hebt u problemen met uw voertuig?
Laat - als het kan - eerst een hersteller
uw voertuig nakijken.
Als u naar ons belt, hou dan de volgende bijkomende gegevens klaar:
– plaatnummer;
– merk en type van het voertuig;
– telefoonnummer en adres van de
plaats waar het voertuig zich bevindt;
– aard van de schade of het defect.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Per telefoon:
Vanuit België: 03 253 68 64
Vanuit het buitenland: +32 3 253 68 64
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Fidea nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033
om alle takken niet-leven, behalve Casco rollend spoorwegmaterieel (tak 4),
te beoefenen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979).

MV.0024N-11.05

Fidea nv, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0406.006.069 - 733 2483200-30
IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB
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