
Pakket reisverzekering 
Informatieblad over verzekeringsproducten 
(Productinformatieblad volgens § 4 VVG-InfoV) 

Bedrijf: Inter Partner Assistance S.A. 

Product: "Travel Care Basic" Verzekering 

Met dit informatieblad over verzekeringsproducten willen wij u een eerste overzicht geven van het aangeboden verzekeringsproduct. Deze infor-
matie is echter niet volledig. De volledige contractuele informatie over de verzekeringsdekking vindt u in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden 
van de verzekering. Gelieve alle informatie en contractuele documenten aandachtig te lezen. 

Wat voor soort verzekering is dit? 
Een optioneel reisverzekeringspakket wordt aangeboden via een groepsverzekeringscontract met Deutsche Lufthansa AG als verzekeringnemer. 
Bij het boeken van dit verzekeringspakket kunt u gebruik maken van de hieronder beschreven voordelen. 

Wat is verzekerd? 
Kosten voor medische repatriëring / medische be-
handeling 

✓ Vergoeding van de medische behandelingskosten voor
de poliklinische/in klinische behandeling van infecties
met het SARS-COV-2-virus en de daaruit voort-vloei-
ende ziekte van Covid-19.

✓ Betaling van PCR-testkosten in het land van reis in ge-
val van abnormale temperatuurwaarden op de lucht-
haven of op doktersvoorschrift, alsmede van PCR-test-
kosten na terugkeer in het land van verblijf om langere
quarantaineperioden te vermijden.

✓ Medische repatriëring naar een ziekenhuis in het land
waar u woont, indien medisch noodzakelijk.

✓ Overbrenging van het stoffelijk overschot of begrafenis
ter plaatse in geval van overlijden.

✓ Max. kosten EUR 100.000.

Quarantaine kosten verzekering 

✓ Geldt in geval van besmetting met het coronavirus, qua-
rantaine en weigering van toegang wegens controle van
de lichaamstemperatuur (andere voorschriften voor rei-
sonderbreking, zie hieronder).

✓ Bijkomende noodzakelijke vervoerskosten tot 250 EUR.

✓ Omboekingskosten tot 50 EUR.

✓ Kosten van het ticket voor de terugvlucht, indien geen
vlucht van de Lufthansa Groep beschikbaar is, tot 500
euro.

✓ Verblijfkosten in verband met quarantaine tot 14 nach-
ten en tot 175 EUR/nacht, alsmede kosten of an-
nuleringskosten van niet gebruikte accommodatie,
excursies of evenementen.

✓ Reisonderbreking: Dekking van de terugreiskosten en
andere bijkomende kosten voor reisonderbreking ten
gevolge van Covid-19 infectie.

Medische bijstand 

✓ Telefonische informatie over vaccinaties, ziekten op de
plaats van bestemming, reisapotheek, medische voor-
zorgsmaatregelen, geneesmiddelen, mogelijkheden
voor poliklinische en klinische behandeling.

Telemedische bijstand 

✓ Mogelijkheid voor een medische consultatie per tele-
foon tijdens uw reis.

Wat is niet verzekerd? 

x Kosten die reeds door andere verzekeringsmaatschappijen
of maatschappijen worden gedekt (subsidiariteit). 

x Reizen die langer duren dan 45 dagen.

x Reizen waarvan de geplande terugreis plaatsvindt na
15.09.2022. 

Kosten voor medische repatriëring / medische behandeling 

x Retourtransporten die niet medisch noodzakelijk zijn en 
waartoe medisch opdracht is gegeven. 

x Retourtransporten en behandelingen die noodzakelijk wor-
den als gevolg van eerder bekende medische aandoenin-
gen. 

x Retourtransporten naar landen buiten de Europese Econo-
mische Ruimte. 

Quarantaine kosten verzekering 

x Kosten voor hotelkamers of retourreizen die in kwaliteit en
prijs aanzienlijk verschillen van de oorspronkelijk geboekte 
accommodatie of retourreis. 

x Kosten voor excursies of evenementen die niet hebben 
plaatsgevonden. 

x Kosten, die worden veroorzaakt door een gecoördineerde 
repatriëringsoperatie van de staat. 

Medische / Telemedische Hulp 

x Betaling van de kosten voor medische behandeling. 

Aansprakelijkheidsverzekering 

x Schade ten gevolge van de uitoefening van een beroep-
sactiviteit. 

x Schade veroorzaakt door familieleden en verwanten. 

x Schade ten gevolge van strafbare feiten, deelneming aan 
rellen, betogingen of oorlogshandelingen, alsmede schade 
ten gevolge van deelneming aan wedstrijden. 

Reisongevallenverzekering 

x Infecties, vergiftiging, hernia's en inwendige bloedingen, 
tenzij rechtstreeks veroorzaakt door een ongeval. 

x Ongelukken veroorzaakt door dronkenschap, drugs, bero-
ertes en epileptische aanvallen. 



 

 

✓ Beschikbaar in het Engels (24/7) en Duits (weekdagen 
van 8 tot 21 uur). 

 
Aansprakelijkheidsverzekering 

✓ Reisaansprakelijkheidsverzekering tot EUR 1.000.000 
voor persoonlijk letsel en materiële schade. 

✓ Aansprakelijkheidsverzekering ook geldig voor schade 
aan gehuurde goederen. 

 
Reisongevallenverzekering 

✓ Eenmalige uitkering bij ongevallen tijdens het reizen 
met de dood of blijvende aantasting van lichamelijke 
en/of geestelijke vermogens tot gevolg. 

✓ 50.000 euro in geval van overlijden, tot 100.000 euro in 
geval van blijvende invaliditeit. 

 

 

Zijn er beperkingen op de dekking? 

! De service is uitgesloten indien u zelf opzettelijk of door 
grove nalatigheid een schade heeft veroorzaakt. 

! De prestatie is uitgesloten voor schade die voor de verze-
kerde voorzienbaar was, tenzij zij de nodige zorgvuldigheid 
in acht heeft genomen. 

! De dienst is uitgesloten met betrekking tot gebieden waar-
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaar-
schuwing heeft afgegeven. 

! Voor de quarantaine kosten verzekering: De terugbetaling 
is beperkt tot 3.500 euro per reis. 

   

 

Waar ben ik verzekerd? 
✓ De verzekeringsdekking is wereldwijd geldig, de verzekerde moet zijn verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte hebben.  

   

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Verplichting om schade te beperken en te informeren  
In geval van een verzekeringsincident moet u, indien mogelijk, ervoor zorgen dat de schade wordt vermeden of tot een minimum wordt 
beperkt en de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte brengen. 
Verplichting tot samenwerking 
U moet de instructies van de verzekeraar opvolgen en alle informatie verstrekken die nodig is om de dekking vast te stellen.  
Indien nodig, moet u uw artsen ontheffen van het medisch beroepsgeheim. 

   

 

Wanneer en hoe moet ik betalen? 
De premie is verschuldigd bij de aanvang van de verzekeringsdekking. Betaling is mogelijk als eenmalige betaling per creditcard. 

   

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De dekking van de verzekering gaat in bij de aanvang van de reis of, in geval van Medische Bijstand, ten vroegste 48 uur voor de aan-
vang van de reis. 
De dekking van de verzekering eindigt bij het beëindigen van de reis of uiterlijk 30 dagen na het begin van de reis, alsmede bij an-
nulering van het vervoerbewijs. 

   

 

Hoe kan ik het contract opzeggen? 
Als uw ticket wordt geannuleerd, wordt u automatisch uitgesloten van het groepsverzekeringscontract en eindigt uw verzekeringsdek-
king. 

 


