VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Miles & More Visa Blue en Gold Card
Geldig vanaf 1 oktober 2018

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE
In dit document leest u op welke uitkeringen u recht heeft als houder van
een Qander Miles & More Blue of Gold creditcard. We adviseren u dit document aandachtig te lezen, want niet alle vergoedingen gelden voor Miles &
More Blue Cards.
Dit document beschrijft een groepsverzekeringspolis. Deze is door Millstream Underwriting Ltd namens enkele verzekeraars bij Lloyd’s afgesloten
onder polisnummer CZ7630CRA180. Millstream Underwriting is een in het
Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. Het is opgericht naar het recht van
Engeland en Wales en staat ingeschreven onder vennootschapsnummer
03896220. Het bedrijf staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, waar het een vergunning heeft. Het referentienummer is 308584.
Qander Consumer Finance B.V. (dat is gevestigd aan de Larenweg 78-86,
5234 KC in ’s-Hertogenbosch) houdt de groepsverzekeringspolis aan.
Qander Consumer Finance kan als enige rechten aan deze polis ontlenen. U
als cardhouder heeft dus geen rechtstreekse rechten. Om in aanmerking te
komen voor een uitkering, moet u de voorwaarden uit deze overeenkomst
naleven.
Algemene informatie voor consumenten
De verzekeraar
Millstream Underwriting heeft deze regeling namens enkele verzekeraars bij
Lloyd’s ondergebracht. De directeur is Tim Brangwyn en het adres is:
Millstream Underwriting Ltd
52 - 56 Leadenhall Street
Londen EC3A 2EB		
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon:+ 44 207 626 2272
E-mail: mail@mstream.co.uk
Wie komt in aanmerking voor een verzekeringsuitkering?
Iedereen die een geldige creditcard heeft, jonger is dan 75 jaar en de card
gebruikt om reizen te betalen. Ook een partner en ‘afhankelijke’ kinderen
die op dezelfde reis mee gaan, komen in aanmerking voor een uitkering.
Om in aanmerking te komen voor uitkeringen op het gebied van aankoopbescherming dient de individuele cardhouder hier aanspraak op te maken.
Soort verzekering en dekking
De dekking bestaat uit een reisverzekering voor alle reizen buiten het land
waar de cardhouder woont. Minstens 50% van de reis- en verblijfkosten
moet met de creditcard zijn betaald. Reizen met een eigen voertuig zijn gedekt als minstens 50% van de verblijfkosten met de creditcard zijn betaald.
De reis moet worden geboekt en gemaakt tijdens de verzekeringstermijn
en mag niet langer duren dan 90 dagen.

Duur van de polis
De dekking duurt zolang u houder van een Miles & More Blue of Gold Card
bent en de verzekering bij de verzekeraar loopt. U ontvangt minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk bericht van Qander Consumer Finance als er iets
in de verzekeringsvoorwaarden verandert.
Opzegging
De dekking van deze polis is een voordeel van uw Miles & More Blue of Gold
Card. De dekking geldt zolang uw creditcard actief is of totdat u geen recht
meer heeft op dit voordeel. Als u uw creditcard opzegt, stoppen de voordelen van deze polis.
Aanspraak maken op een uitkering
Wilt u aanspraak maken op een uitkering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Broadspire. Broadspire is door Millstream Underwriting aangesteld om alle aanspraken op de dekking te behandelen.
Per post:

Miles & More Claims, Broadspire,
Jan Olieslagerslaan 41,
B-1800 Vilvoorde, Brussel, BELGIË
Per telefoon: +32 2 714 03 76
Per e-mail:
creditcardclaims@broadspire.eu
Een klacht indienen
De verzekeraar biedt een zo goed mogelijke dienstverlening. Als u toch ontevreden bent, kunt u contact opnemen met Broadspire via telefoonnummer +32 2 714 90376 of een brief sturen naar onderstaand adres:
Broadspire By Crawford & Company, Jan Olieslagerslaan, 41,
1800 Vilvoorde, België, email : beobank@broadspire.be
Als u ontevreden bent over hoe Broadspire uw klacht behandelt, kunt u uw
klacht aan Lloyd’s richten:
Klachtencommissie van Lloyd’s Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Kent ME4 4RN
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: +44 20 7327 5693
E-mail: complaints@lloyds.com
Informatie over de klachtenprocedure van Lloyd’s kunt u teruglezen via:
www.lloyds.com/policyholder/policyholder-complaint/complaints-bylloyds-international-policyholders/netherlands-nederland.
U kunt Lloyd’s ook vragen om een papieren versie.
Bent u nog steeds niet tevreden nadat Lloyd’s uw klacht heeft behandeld?
Dan kunt u misschien terecht bij de Ombudsman van het Verenigd Koninkrijk. Dit is een onafhankelijke organisatie die diensten in verschillende Europese talen verleent om problemen op te lossen tussen consumenten en
bedrijven die financiële diensten aanbieden. Meer informatie in het Nederlands vindt u op www.financial-ombudsman.org.uk/help/pdf/dutch.pdf Het
klachtenformulier vindt u op https://www.financial-ombudsman.org.uk/
consumer/form/complaint_form.pdf.
De contactgegevens van de Ombudsman zijn:
The Financial Ombudsman Service (FOS)
Exchange Tower
Londen E14 9SR
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: +44 800 023 4567
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
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tijd op hetzelfde adres woont) en hun afhankelijke kinderen. Deze personen
moeten in hetzelfde land wonen.

OVERZICHT VAN UITKERINGEN
Uitkering

Maximale uitkering

Eigen risico

1

Bagage
(ALLEEN VOOR GOLD CARDS)

€ 1.750 in totaal voor
alle reizigers
€ 200 per artikel

€ 50

2

Vertraging van bagage

6 uur

3

Vertraging van een reis en
gemist vertrek
Annulering en beperking
(ALLEEN VOOR GOLD CARDS)
Aankoopbescherming

€ 250 – Blue Card
€ 400 – Gold Card
€ 250 – Blue Card
€ 400 – Gold Card
€ 1.500
€ 1.500 – Blue Card
€ 2.500 – Gold Card

€ 50

4
5

4 uur
n.v.t.
€ 50

UITLEG VAN BEGRIPPEN
De volgende woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, waar ze
ook voorkomen in dit document of in bijbehorende documenten.
Zware mishandeling
Een aanval op een begunstigde door een derde met lichamelijk geweld of
bedreiging met lichamelijk geweld.
Begunstigde
Een persoon die jonger is dan 75 jaar aan wie de groepspolishouder een
verzekerde creditcard heeft uitgegeven. Daarnaast een echtgenoot of geregistreerd partner (elk paar, ook van hetzelfde geslacht, dat een wettelijk
erkende relatie heeft en langere tijd op hetzelfde adres woont) en hun afhankelijke kinderen jonger dan 23 jaar. Deze personen moeten in hetzelfde
land wonen en meereizen naar dezelfde bestemming.
Letsel
Schade die rechtstreeks is veroorzaakt op een onverwachte, externe, gewelddadige en zichtbare manier.
Cardhouder
De houder van een door Qander Consumer Finance uitgegeven Miles &
More Blue of Gold creditcard.
Vervoerder
Voor iedereen toegankelijk vervoer over de weg, per spoor, over zee of door
de lucht met een bevoegde vervoerder. Deze moet een regelmatige dienst
of een charterpassagiersdienst aanbieden.
Land waar de begunstigde woont
Het land van het voor de verzekerde creditcard opgegeven adres en het
land waar de begunstigde woont.
Afhankelijk kind
Een kind van de begunstigde dat bij de begunstigde woont en jonger is dan
18 jaar of jonger is dan 23 jaar als het nog voltijds studeert. Het kind moet
deze leeftijd hebben op het moment dat de begunstigde thuis vertrekt.
Groepspolishouder
Qander Consumer Finance, het bedrijf dat de verzekeringspolis van de
groep aanhoudt.
Verzekerde creditcard
Een geldige Blue of Gold creditcard die de groepspolishouder aan de begunstigde heeft uitgegeven.
Verzekerde reis
Iedere tijdens de verzekeringstermijn geboekte en gemaakte reis buiten
het land waar de begunstigde woont. Minimaal 50% van de reis- en verblijfkosten moet met de verzekerde creditcard zijn betaald en de reis mag niet
langer duren dan 90 dagen. Deze periode is 21 dagen voor begunstigden of
extra personen die bij de start van de reis ouder zijn dan 70 jaar.
Verzekeraar
Millstream Underwriting Ltd namens enkele verzekeraars bij Lloyd’s
Naaste familieleden
De echtgenoot of geregistreerde partner van de begunstigde (elk paar, ook
van hetzelfde geslacht, dat een wettelijk erkende relatie heeft en langere

Verzekeringstermijn
De periode waarin de verzekering geldig is, zoals staat bij ‘duur van de polis’.
Bestaande medische aandoening
Elke ziekte, aandoening, kwaal, gebrek, lichamelijk ongemak of lichamelijke
conditie waarvoor de begunstigde vóór de verzekerde reis een behandeling,
advies of onderzoek heeft gekregen. Daarbij tellen ook bijwerkingen (een
pathologisch symptoom of pathologische gesteldheid) of complicaties.
Een door de verzekeraar aangewezen bevoegde arts moet aangeven dat
dit verband bestaat.
Bevoegde arts
Een arts of lid van een medische beroepsvereniging die wettelijk toestemming heeft om behandelingen uit te voeren in het land waar de schade is
ontstaan of waar de behandeling wordt uitgevoerd.
Ziekte
Een ziekte of aandoening die zichtbaar wordt tijdens de verzekerde reis. Behandeling moet nodig zijn om in leven te blijven of om directe pijn of nood
te verlichten.
Reis
Dit heeft dezelfde betekenis als ‘verzekerde reis’.
U
Elke houder van een geldige verzekerde creditcard.
DEKKINGEN
CATEGORIE 1 – Bagage (Alleen voor de Miles & More Gold Card)
De verzekeraar betaalt maximaal het bedrag dat in het overzicht van uitkeringen staat. Er wordt een bedrag afgetrokken voor normale slijtage, leeftijd
en de conditie van de bagage. De begunstigde wordt hiermee schadeloos
gesteld voor de waarde (of de reparatiekosten als deze lager zijn dan de
waarde) van bagage die onbedoeld is kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd.
Het gaat daarbij om bagage die u tijdens een verzekerde reis heeft meegenomen of gekocht. Het genoemde bedrag is het maximaal uit te keren
bedrag voor alle personen die samen reizen.
Het in het overzicht van uitkeringen genoemde verzekerde bedrag is maximaal:
€ 200 per artikel, paar of set.
€ 200 in totaal voor voorwerpen van waarde.
Voorwaarden die gelden voor categorie 1 (naast de algemene voorwaarden)
1. Bij verlies van of schade aan een voorwerp dat deel uitmaakt van een
paar of een set, wordt u alleen schadeloos gesteld voor dat voorwerp en
niet voor het paar of de set. Er wordt een bedrag voor normale slijtage,
leeftijd, conditie en waardeverlies afgetrokken.
2. Claims worden alleen in behandeling genomen als ze zijn voorzien van
een origineel aankoopbewijs of een originele taxatie van een voorwerp,
paar of set. Claims voor voorwerpen van waarde worden alleen in behandeling genomen met een origineel aankoopbewijs, originele taxatie
of een aanvaardbaar eigendomsbewijs.
3. Koopt de begunstigde tijdens een reis waardevolle voorwerpen boven
de in het overzicht van uitkeringen aangegeven limiet voor sieraden en
voorwerpen van waarde? Dan moeten deze voorwerpen apart worden
verzekerd. Deze verzekering dekt dan namelijk niet de volledige vervangingswaarde bij verlies, diefstal of beschadiging.
4. Valt de bagage onder de zorg, bewaring en controle van een luchtvaartmaatschappij, rederij, een andere vervoerder of hun bagageafhandelaars? Dan is alleen ingecheckte bagage gedekt. Bij verlies, diefstal of
beschadiging van bagage die in de vertrekzone of bij de uitgang is ingecheckt, is de verzekeraar aansprakelijk voor één stuk bagage per begunstigde. Eén enkel kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd stuk bagage dat
door meer dan één persoon wordt gebruikt, is volgens deze verzekering
eigendom van één begunstigde.
5. Als de begunstigde slachtoffer is van diefstal moet daarvan binnen 12
uur aangifte worden gedaan bij de politie. Dat moet gebeuren in het
land waar de begunstigde zich op het moment van het verlies bevindt.
De begunstigde moet van de politie een schriftelijk proces-verbaal krijgen. Verlies, diefstal of schade wordt niet gedekt als de begunstigde niet
zorgvuldig is geweest. Dat wil zeggen dat de begunstigde onvoldoende

waakzaam, oplettend en zorgzaam was en onvoldoende heeft gecontroleerd, zoals dat van een voorzichtig iemand mag worden verwacht
die zijn eigendommen wil beschermen tegen verlies of diefstal.
6. De begunstigde neemt alle maatregelen om te voorkomen dat zijn
bagage en voorwerpen van waarde worden gestolen, kwijtraken of
beschadigd raken. De begunstigde zorgt vooral continu voor de veiligheid van en het toezicht op zijn eigendommen, alsof deze niet waren
verzekerd.
7. De betaling van een claim wordt gebaseerd op de waarde van het
voorwerp op het moment van het verlies, de diefstal of de beschadiging. Hiervan kan een bedrag worden afgetrokken voor normale slijtage of waardeverlies door normaal gebruik, leeftijd en blootstelling.
Eigen risico
De verzekeraar keert de eerste € 50 van elke schade of claim van een begunstigde niet uit.
CATEGORIE 2 – Vertraging van bagage
De verzekeraar betaalt het maximale bedrag zoals vermeld in het overzicht van uitkeringen terug voor redelijke noodaankopen van kleding, toiletspullen en andere benodigdheden. Uitzondering zijn boeken of ander
studie- of werkmateriaal. Voorwaarde is dat de persoon minimaal 6 uur
zonder bagage moet doorbrengen door vertraging of het niet aankomen
van de bagage. Dit geldt alleen tijdens de heenreis en als de begunstigde niet in aanmerking komt voor een vergelijkbare dekking bij een andere
verzekering. De begunstigde dient aan de verzekeraar het door de luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder, touroperator, het hotel of een andere dienstverlener aan de begunstigde betaalde bedrag te declareren.
Aankopen die zijn gedaan nadat de bagage is afgeleverd op het verblijfadres van de begunstigde worden niet terugbetaald.
Voorwaarden die gelden voor categorie 2 (naast de algemene voorwaarden)
1. Claims voor noodaankopen van kleding of andere benodigdheden
(met uitzondering van boeken of ander studie- of werkmateriaal)
worden alleen in behandeling genomen als daarbij twee documenten
worden aangeleverd. Het eerste is een origineel aankoopbewijs voor
de vervangende voorwerpen. Het tweede is een schriftelijke bevestiging van de luchtvaartmaatschappij, rederij, andere vervoerder of de
bagageafhandelaar. Hierop moet staan de datum en het tijdstip waarop de bagage verkeerd is afgeleverd en als dat van toepassing is de
datum en het tijdstip waarop de bagage is afgeleverd, eventueel op
het verblijfadres van de begunstigde.
2. Als bagage onder de zorg, bewaring en controle van een luchtvaartmaatschappij, rederij, andere vervoerder of hun bagageafhandelaars
valt, is alleen ingecheckte bagage gedekt. Als de bagage in de vertrekzone of bij de uitgang is ingecheckt, is de verzekeraar aansprakelijk
voor één stuk bagage per begunstigde. Eén enkel kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd stuk bagage dat door meer dan één persoon wordt
gebruikt, is volgens deze verzekering eigendom van één begunstigde.
Begrippen die gelden voor de categorieën 1 en 2 (naast de algemene begrippen)
Bagage
Goederen die de begunstigde in (hut)koffers meeneemt op reis of onderweg koopt. Uitgezonderd zijn: wintersportuitrusting en -kleding, golfuitrusting en andere zaken die worden gedragen, meegenomen of vastgehouden bij het deelnemen aan een erkende sport.
Paar of set
Persoonlijke eigendommen die gelijk of aanvullend zijn of samen worden
gebruikt.
Restwaarde
De waarde van een voorwerp aan het eind van zijn levenscyclus. De restwaarde is het deel van het voorwerp dat de verzekeraar inneemt na betaling van een schadeclaim. De verzekeraar kan de restwaarde ook aftrekken van het uitgekeerde bedrag en het voorwerp bij de begunstigde laten.
Onbeheerd
Als de begunstigde niet volledig zicht heeft op zijn eigendommen en onbevoegde bemoeiing met zijn eigendommen niet kan voorkomen.

Voorwerpen van waarde
Audio- en videoapparatuur, zoals cd’s, dvd’s, films, video- en audiobanden,
elektronische spelletjes en koptelefoons, camera’s, camcorders, elektrische voorwerpen, elektronische en fotografische film- en opnameapparatuur, GPS-navigatie- en trackingsystemen, radio’s, mobiele stereo-installaties, afspeelapparatuur en toebehoren, telescopen en verrekijkers,
antiek, sieraden, horloges, halfedelstenen en voorwerpen gemaakt van
goud, zilver of andere edelmetalen of die dergelijke edelmetalen bevatten, en dierhuiden, bont, leer, zijde, parfums, curiosa en kunstwerken.
Voorwaarden voor categorieën 1 en 2 (naast de algemene voorwaarden)
1. Claims die onder categorie 2 worden terugbetaald worden afgetrokken van latere claims onder categorie 1.
2. Voor reparaties is een schatting nodig van de reparatiekosten of een
bevestiging dat het voorwerp niet kan worden gerepareerd. De restwaarde moet worden behouden voor een eventuele inspectie, met
een foto van het beschadigde voorwerp als dit passend is. De begunstigde kan worden gevraagd het beschadigde voorwerp naar de
verzekeraar te sturen. Verzending is op kosten van de begunstigde en
binnen 30 dagen na de datum van het verzoek. Wordt het voorwerp
niet opgestuurd, dan vervalt de claim.
3. De begunstigde moet zorgvuldig zijn en zorgen voor de veiligheid van
en het toezicht op de eigendommen alsof deze niet verzekerd waren.
4. Voorwerpen van waarde worden alleen gedekt tegen total loss als
gevolg van diefstal. Deze voorwerpen moeten in een veilig afgesloten
kluis van het hotel zijn bewaard of de begunstigde moet de voorwerpen van waarde dragen of bij zich hebben. Voorwerpen van waarde
moeten tijdens het reizen in de handbagage van de begunstigde worden meegenomen.
5. De betaling van een claim wordt gebaseerd op de waarde van het
voorwerp op het moment van het verlies, de diefstal of de beschadiging. Er kan een bedrag worden afgetrokken voor slijtage door normaal gebruik, leeftijd en blootstelling.
Uitsluitingen voor categorieën 1 en 2 (naast de algemene uitsluitingen)
Er is geen dekking voor schade die direct of indirect ontstaat door, te wijten is aan of betrekking heeft op:
1. schade door insecten, motten, ongedierte, slijtage en waardevermindering na een mechanische of elektrische storing of uitval,
atmosferische of klimatologische omstandigheden of geleidelijke
achteruitgang.
2. vertraging, verlies, diefstal, breuk of beschadiging van breekbare of broze
voorwerpen, zoals klokken, porselein, aardewerk, spiegels, glas en beeldhouwwerken - of veroorzaakt door het breken of krassen daarvan.
3. vertraging, verlies, diefstal, onbedoelde breuk of beschadiging van
muziekinstrumenten.
4. verlies door wettelijke inbeslagname of vasthouding door de douane
of een andere bevoegde instantie.
5. verloren, gestolen, beschadigde of onbeheerde mobiele telefoons
en accessoires.
6. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van laptops en belangrijke
onderdelen daarvan (waaronder bijbehorende apparatuur).
7. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van zegels, aktes, boeken,
studie- of werkmateriaal, manuscripten of waardepapieren.
8. vertraging, verlies, diefstal, beschadiging of zoekraken van zaken die in
bewaring zijn gegeven aan een luchtvaartmaatschappij, schip, andere
vervoerder of de bagageafhandelaars daarvan, tenzij dit op het moment van ontdekking direct is gemeld. Er is dan een property irregularity
report nodig met een bevestigingsbrief van de luchtvaartmaatschappij, rederij, andere vervoerder of hun bagageafhandelaar. Daarin moet
staan de datum van de vertraging, het verlies, de diefstal, de schade of
het zoekraken van de bagage van de begunstigde. Daarnaast moet het
tijdstip van het terugbrengen van de bagage bij de begunstigde worden
vermeld als de bagage is teruggevonden. Dit rapport kan alleen worden uitgegeven in de aankomstzone van de eindbestemming van de
begunstigde. Labels van de luchtvaartmaatschappij of andere bagagelabels moeten worden bewaard. De luchtvaartmaatschappij, rederij,
vervoerder, touroperator of hun bagageafhandelaar moet daarnaast
schriftelijk bevestigen of de begunstigde een financiële vergoeding,
kortingsvouchers of extra airmiles of punten heeft gekregen als compensatie voor de vertraging of het zoekraken van de bagage.
9. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van goederen, zakelijke
monsters, gereedschappen of motoraccessoires van de begunstig-

de en goederen die bedoeld zijn voor doorverkoop in verband met de
handel, het beroep of het bedrijf van de begunstigde.
10. verlies van door de begunstigde bewaard contant geld of vertraging,
verlies, diefstal of beschadiging van contant geld, cheques, postwissels, travellercheques en - tickets, nationale identiteitskaarten, Green
Cards, liftpassen, toegangskaarten en benzinebonnen.
11. vertraging, verlies, diefstal, beschadiging of breuk van voorwerpen van
waarde die in de bagage zijn ingepakt.
12. verlies, diefstal of beschadiging van koffers, weekendtassen, handbagage en dergelijke, tenzij deze onbruikbaar zijn gemaakt. Ook kinderwagens, reiswiegen, draagzakken, buggy’s, wandelwagens en bijbehorende accessoires vallen hier bijvoorbeeld onder.
13. vertraging, verlies, diefstal, beschadiging of breuk van: (a): contactlenzen, hoornvlieslenzen, brillen, inzetglazen en zonnebrillen of door
krassen op lenzen of bijvoorbeeld glas in horloges, camera’s, verrekijkers of telescopen); (b): kunstgebitten, bruggen en kronen, hoortoestellen, protheses en kunstledematen.
14. verlies of beschadiging door vlekken, schoonmaak- reparatie- of
herstelprocessen of door het lekken van poeder, vloeistof, voedingswaren of olie die zich in de bagage van de begunstigde bevindt.
Daarnaast verlies of beschadiging door het lekken uit de bagage van
andere passagiers terwijl deze onder de zorg en controle staat van
een luchtvaartmaatschappij, schip, andere vervoerder of hun bagageafhandelaar.
15. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging aan huishoudelijke artikelen en woningtextiel, zoals tapijten, karpetten, gordijnen, sleutels,
fietsen, motorvoertuigen, wintersportuitrusting en -kleding, watersportuitrusting, andere sportuitrustingen, sportkleding, uitrusting van
zeeschepen en vaartuigen en bijbehorende zaken.
16. elk voorwerp, paar of set waarvan de waarde hoger is dan de limiet
van een enkel voorwerp waarvoor de begunstigde geen origineel aankoopbewijs of origineel taxatierapport heeft.
17. verlies, diefstal of beschadiging van de bagage of een voorwerp van
waarde van de begunstigde als deze zich in een bus bevindt die door
de luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder, touroperator, het reisbureau of het hotel is ingezet.
18. diefstal, tijdelijk verlies of tijdelijke vertraging van de bagage van de begunstigde nadat deze is meegenomen door een derde uit de handbagageruimte van een vliegtuig of van een andere vervoerder. Hetzelfde
geldt voor het meenemen van bagage van een bagageband of een
bagage-uitgifteservice die door een bevoegde bagageafhandelaar
wordt beheerd op een vliegveld, in een haven of op een andere plek in
een aankomst- of vertrekzone. Daarnaast is bagage uitgesloten die in
beslag is genomen door de douane of een andere bevoegde instantie.
19. bagage of voorwerpen van waarde die de begunstigde onbeheerd
achterlaat in een ruimte of plaats die openbaar toegankelijk is, ook als
deze wordt bewaakt door beveiligingspersoneel of -camera’s. Hiermee
wordt onder andere bedoeld het strand, een zwembad (ook als de bagage is afgedekt)en bijvoorbeeld een tas of jas die aan een stoel hangt
of in een garderobe is achtergelaten. Daarnaast een al dan niet afgesloten hotelkamer of hut. En een vliegtuig, trein of ander voertuig (voor
zowel openbaar als particulier vervoer), tenzij opgeborgen in een afgesloten kofferbak die niet vanuit de passagiersruimte benaderbaar is of
verborgen onder een vastgezette hoedenplank. Uitzondering daarbij is
verlies van bagage of voorwerpen van waarde uit een voertuig tijdens
de nachtelijke uren, ook al is het voertuig voorzien van een alarm.
20. bagage of voorwerpen van waarde die met een imperiaal op een voertuig worden vervoerd.
21. tekorten door vergissingen, fouten, nalatigheid, verzuim, omwisseling
of waardevermindering of inbeslagneming door de douane of een andere bevoegde instantie.
22. verlies door (een vermoeden van) diefstal waarvan niet binnen 12 uur
aangifte is gedaan bij de politie in het land waar de begunstigde verblijft of waarvan geen schriftelijk proces-verbaal is gemaakt.
23. claims voor verlies of diefstal uit de accommodatie van de begunstigde, tenzij de voorwerpen zich in een goed afgesloten ruimte bevonden en er braaksporen zijn die in een schriftelijk proces-verbaal worden bevestigd.
24. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen die als
vracht of onder dekking van een cognossement zijn vervoerd.
25. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging aan sport- en maritieme
uitrusting of -kleding die de begunstigde heeft geleend, gehuurd of
gebruikt.
26. bagage of voorwerpen van waarde die niet onder het beheer, de zorg
of de controle van de begunstigde waren of vielen onder het beheer,
de zorg en de controle van een partij anders dan de luchtvaartmaat-

schappij, rederij, andere vervoerder of hun bagageafhandelaar.
27. bagage of voorwerpen van waarde die verloren, gestolen of beschadigd zijn terwijl deze met de begunstigde onderweg waren in een trein,
tram, bus, touringcar of taxi.
28. vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van bederfelijke waren of
voedingswaren, oliën, vloeistoffen of medicijnen (waaronder flessen
en de inhoud daarvan), snoepgoed, sterke drank, alcohol, likeur, sigaren, sigaretten en tabak.
29. elk bedrag of onkosten die de begunstigde kan terugkrijgen van een
touroperator, luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder, hotel of andere dienstverlener.
CATEGORIE 3 – Vertraging en gemist vertrek
De verzekeraar betaalt alle samen reizende begunstigden maximaal het in
het overzicht van uitkeringen vermelde bedrag voor maaltijden, drankjes en
accommodatie (alleen de kamer) als het vertrek van de heen- of terugreis
minimaal vier uur is vertraagd. Oorzaak van de vertraging kan zijn het weer,
een mechanisch defect of een storing die de vervoerder of het schip raakt.
Voorwaarde is dat de begunstigde uiteindelijk wel op reis gaat. Vergoedingen voor vertraging tot de maximale bedragen uit het overzicht van uitkeringen worden ook betaald na een staking of vakbondsactie (zoals hieronder omschreven), maar alleen voor de internationale terugreis.
Er wordt geen uitkering betaald als de begunstigde of iemand die met
de begunstigde reist van tevoren over de vertraging is geïnformeerd
door de luchtvaartmaatschappij, vervoerder, rederij, touroperator of het
reisbureau. De begunstigde wist dan van de vertraging voordat hij zijn
woonplaats of bedrijfsadres verliet. Hieronder vallen ook meldingen van
mogelijke storingen aan de vervoerder en openbaarvervoersdiensten via
mededelingen in de media. Voor cruises geldt dat alleen wordt uitgekeerd
voor vertragingen van rederijen of schepen tijdens het eerste deel van de
uitgaande reis van het schip.
Als de begunstigde zijn geplande vertrek mist:
1. door een mechanisch defect of een ongeval in het openbaar vervoer
waarmee de begunstigde naar het vliegveld reist: of
2. doordat het voertuig dat de begunstigde gebruikt om naar het vliegveld te reizen een mechanisch defect heeft of bij een ongeval betrokken is, betaalt de verzekeraar maximaal het in het overzicht van uitkeringen genoemde bedrag voor de extra reiskosten die de begunstigde
moet maken om verder te reizen of zijn eindbestemming te bereiken.
Begrippen voor categorie 3 (naast de algemene begrippen)
Staking of vakbondsactie
Elke vakbondsactie die arbeiders ondernemen om de productie van
goederen of de dienstverlening te verhinderen of te beperken. Deze verzekering dekt geen verzuim van de vervoerder of het openbaar vervoer
als stakingen, rellen of onlusten openbaar zijn aangekondigd voordat de
begunstigde zijn woonplaats of bedrijfsadres verliet om aan de reis te beginnen. Door de overheid verboden stakingen of vakbondsacties met de
bedoeling het reisverkeer te ontregelen zijn niet gedekt. Hieronder valleonder andere ‘stiptheidsacties’.
Voorwaarden voor categorie 3 (naast de algemene voorwaarden)
1. Claims voor een vertraagd of gemist vertrek worden afgetrokken van
latere claims als de reis niet wordt gemaakt.
2. Voor hetzelfde incident of dezelfde gebeurtenis kunt u niet op hetzelfde moment claims voor beide onderdelen van deze categorie indienen.
3. De begunstigde moet ingecheckt zijn volgens het reisschema van
de touroperator, het reisbureau, de vervoersdienst of de vervoerder.
Daarnaast heeft hij een schriftelijke bevestiging ontvangen van de
luchtvaartmaatschappij, rederij of hun grondafhandeling dat zijn vlucht
of vaart vertraagd is door een in deze categorie omschreven gebeurtenis. In de bevestiging moet de duur van de vertraging staan. De duur
van de vertraging is de tijd tussen de geplande vertrektijd van de vlucht
of de vaart volgens het reisschema en de werkelijke vertrektijd.
4. Bij een claim voor een gemist vertrek moet de begunstigde als bewijs
een document van de bevoegde instantie kunnen overleggen.
5. Bij een claim voor vertraging moet de begunstigde, om in aanmerking
te komen voor een vergoeding van de hierna genoemde onkosten,
kwitanties overleggen van de gemaakte kosten.

Bijzondere bepaling – Natuurrampen

Beperkingen

In afwijking van andersluidende verzekeringsuitsluitingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een (al dan niet tijdelijke) sluiting van het
luchtruim in opdracht van de burgerluchtvaartautoriteit of een andere
soortgelijke uitvoerende bevoegde instantie in welk land dan ook (waaronder begrepen nationale luchtverkeersleidingen) en in aanvulling op de
onkosten die door een luchtvaartmaatschappij krachtens EG-Verordening 261/2004 van de Europese Commissie inzake luchtvaartpassagiersrechten worden vergoed, De verzekeraar betaalt een vaste vergoeding
van € 100 per persoon als het vertrek op de terugweg meer dan 24 uur
is vertraagd door een geologische of hydrologische natuurramp. Voorbeelden hiervan zijn vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, lawines, overstromingen, tsunami’s, aardverschuivingen, orkanen, stormen, tornado’s
en bosbranden. De begunstigde moet een bevestigingsbrief van de vervoerder, vervoersmaatschappij of bevoegde instantie hebben waarin de
reden voor de vertraging staat en hoe lang de vertraging heeft geduurd.

Betaling van schade uit deze categorie is beperkt tot:
i. het bedrag dat staat in het overzicht van uitkeringen.
ii. de annuleringskosten zoals deze worden beschreven in de boekingsvoorwaarden van de vervoerder of de accommodatie.
iii. verder is het bedrag beperkt tot de vooraf betaalde kosten van de
niet-gemaakte reis.
Begrippen voor categorie 4 (naast de algemene begrippen)
Beperkt / beperking
Hiermee wordt ook bedoeld het afbreken of afzien van
de reis op doktersadvies, door terug te gaan naar het land
waar de begunstigde woont of door zich te laten opnemen
in een plaatselijk ziekenhuis.
Eigen risico

Uitsluitingen voor categorie 3 (naast de algemene uitsluitingen)
Er is geen dekking voor schade die ontstaat door, te wijten is aan of betrekking heeft op:
1. de aankomst van de begunstigde op het vertrekpunt na het tijdstip
om in te checken. De begunstigde moet zijn ingecheckt vóór of op
het aanbevolen tijdstip om in te checken.
2. elke vertraging zonder ondertekende verklaring of certificaat waarin
de vertragingstijd en reden voor de vertraging worden bevestigd door
de luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder of hun grondafhandelingspersoneel op de plaats van vertrek.
3. (a): het buiten dienst stellen van een vliegtuig, vervoerder, schip, bus
of trein op verzoek van een burgerluchtvaartautoriteit, een haven-,
wegen- of spoorwegautoriteit of een soortgelijke autoriteit in welk
land dan ook; (b): het sluiten van het luchtruim op verzoek van een
burgerluchtvaartautoriteit of van een soortgelijke instantie in welk
land dan ook (waaronder een nationale luchtverkeersleiding).
4. vooraf aangekondigde stakingen of vakbondsacties, waaronder meldingen van mogelijke onderbrekingen aan de vervoerder die zijn gepubliceerd in de media.
5. de extra kosten van restaurantbezoek en drankjes of hotelovernachtingen, waarvan de vergoeding van de luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder of hun grondafhandelingspersoneel moet worden gekregen.
6. het faillissement of de financiële problemen van de vervoersoperator.
7. het niet accepteren door de begunstigde van alternatief vervoer binnen de periode van vertraging als dit wordt aangeboden in plaats van
het oorspronkelijke vervoer.
8. elk bedrag of onkosten die de begunstigde terug kan krijgen van een
touroperator, luchtvaartmaatschappij, rederij, vervoerder, hotel of andere dienstverlener.
9. een vijandelijke actie, zoals een bommelding.
10. een vertraagde aankomst op de bestemming door een opeenstapeling van vertragingen bij het vertrek uit meer dan één vertrekzone of
vertrekpunt.
11. het verzuim van de begunstigde om te zorgen voor voldoende overstaptijd met alle soorten vervoersmiddelen.
12. omwegen of opeenvolgende of opeengestapelde vertraagde aankomsttijden. Vertraagde aankomsttijden zijn niet gedekt.
13. een instapweigering door een vervoerder.
CATEGORIE 4 - Annulering en beperking
De verzekeraar betaalt maximaal het in het overzicht van uitkeringen vermelde bedrag terug voor aanbetalingen en verloren betalingen die niet
kunnen worden terugbetaald onder de boekingsvoorwaarden voor de
reis, als de reis moet worden geannuleerd vanwege:
1. het overlijden, ernstig letsel of een ernstige ziekte van:
a) de begunstigde, of
b) degene met wie de begunstigde reist of zou reizen en die in het
zelfde land woont als de begunstigde, of
c) de echtgenoot, geregistreerde partner, ouder, stiefouder, schoonouder, grootouder, kind, stiefkind, kleinkind, broer, zus, verloofde of
goede collega die in hetzelfde land woont als de begunstigde.
2. een oproep om in een jury plaats te nemen, de verplichte aanwezigheid als getuige bij een rechtszitting op basis van een dagvaarding,
een verplichte quarantaine van de begunstigde of van de persoon
met wie de begunstigde reist of zou reizen.

In categorie 4 wordt per reiziger de eerste € 50 van de schade of claim
niet uitgekeerd.
Voorwaarden voor categorie 4 (naast de algemene voorwaarden)
1. Er kan niet tegelijk een claim voor annulering en voor beperking worden ingediend.
2. Annuleringsclaims worden alleen in behandeling genomen voor een
heenreis (als de begunstigde niet aan de reis is begonnen).
3. Beperkingsclaims worden alleen in behandeling genomen voor een
terugreis (als de begunstigde al een deel van de reis heeft gemaakt).
4. Beperkingsclaims worden alleen in behandeling genomen als het medisch noodzakelijk is dat de begunstigde eerder terugreist. Dit moet
worden beschreven in een medische verklaring en de medisch adviseur van de verzekeraar moet het ermee eens zijn.
Uitsluitingen voor categorie 4 (naast de algemene uitsluitingen)
Alle schade die ontstaat door:
1. overheidsmaatregelen (anders dan in verband met een quarantaineplicht) of valutabeperkingen of -handelingen.
2. verzuim van een aanbieder van vervoer of een accommodatie of van
een agent via wie de reis of het evenement is geboekt.
3. onwil om te reizen of het evenement bij te wonen of de financiële situatie van een begunstigde.
4. het niet direct melden aan het reisbureau, de touroperator of de aanbieder
van vervoer of accommodatie dat de boeking wordt geannuleerd of beperkt.
5. annulering van een ingeplande vervoerder waardoor de start van de
reis vertraging oploopt of opnieuw moet worden ingepland.
6. extra kosten die het reisbureau of de touroperator in rekening brengt
waardoor de basisprijzen in de brochure hoger worden.
7. door het reisbureau, de touroperator, de aanbieder van vervoer, het
hotel, de rederij of de luchtvaartmaatschappij te betalen kosten.
8. de kosten van de oorspronkelijke terugreis als de begunstigde zijn reis
moet afbreken.
9. de begunstigde zijn reis moet afbreken en niet teruggaat naar het land
waar hij woont.
10. als op het moment van het boeken van een reis de begunstigde of iemand met wie hij van plan was te reizen of ergens te verblijven:
a) een ziekenhuisbehandeling heeft ondergaan in de 12 maanden voor
aanvang van de reis of de datum van opname als dit eerder is; of
b) medicijnen gebruikt waarvoor hij/zij een arts of specialist heeft geraadpleegd in de afgelopen 12 maanden, tenzij de reden waarom
hij/zij deze medicijnen gebruikt en de dosering stabiel zijn en regelmatig worden gecontroleerd; of
c) wordt onderzocht of behandeld in een ziekenhuis, kliniek of verpleeghuis, of daarvoor op een wachtlijst staat; of
d) naar verwachting bevalt voor of binnen drie maanden na de datum
van terugkeer in het land waar de begunstigde woont; of
e) tegen het advies van een bevoegde arts reist of voor het krijgen van
medisch advies of een medische behandeling; of
f) een terminale prognose heeft gekregen.
11. claims die voortvloeien uit, bijdragen aan of verergerd worden door
een chronische of bestaande medische aandoening.
12. cardiovasculaire aandoeningen of problemen met de bloedsomloop,
zoals een hartkwaal, hoge bloeddruk, bloedproppen, verhoogd chole-

sterol, een beroerte of aneurysma die zich voordoet voor aanvang van
de dekking of de reis.
13. claims voor een gebeurtenis die verband heeft met een medische
aandoening of ziekte waarvan de begunstigde op de hoogte was
voorafgaand aan de dekking of de reis.
14. claims:
a. die niet zijn bevestigd door een rapport van een bevoegde arts of
medische instantie;
b. als documenten afkomstig zijn van iemand van de medische stand
die een familielid, werkgever of werknemer is van de begunstigde;
c. als de begunstigde voorafgaand aan de reis niet de aanbevolen
inentingen heeft gehad;
d. voor bedragen die zijn betaald na aanvang van een incident of
diagnose van een ziekte of aandoening die heeft bijgedragen aan
de annulering of beperking van de reis.
15. niet-ernstige misselijkheid, ziekte of letsel die de begunstigde volgens
de verzekeraar niet tegenhoudt de reis te starten of voort te zetten.
16. onkosten door de dood of ziekte van een (huis)dier.
17. claims voor het feit dat de begunstigde niet kan reizen doordat hij niet
op tijd een geldig paspoort of visum heeft of kan tonen voor de afgifte
van een vervoersbewijs.
18. kosten voor luchthavenbelasting of heffingen op passagiersvluchten.
19. claims zonder ondersteunende documentatie van een reisaanbieder
of andere autoriteit als een claim te maken heeft met de uitval van
openbaar vervoer of een particulier voertuig - of zonder een verklaring van een bevoegde arts die aangeeft dat het nodig is de reis te
annuleren.
CATEGORIE 5 - Aankoopbescherming
Begrippen voor categorie 5 (naast de algemene begrippen)
Beschermde artikelen
artikelen die meer dan € 50 hebben gekost (exclusief verzendkosten) en
door de begunstigde zijn gekocht als geschenk of voor eigen gebruik.
Deze artikelen zijn volledig betaald met de verzekerde creditcard en staan
niet op de lijst van uitgesloten voorwerpen.
Aankoopprijs
het bedrag dat op het rekeningafschrift van de creditcard of op de winkelbon staat.
De verzekeraar betaalt binnen één jaar na aankoop maximaal het in het
overzicht van uitkeringen vermelde bedrag bij diefstal of schade aan een
beschermd artikel. Dit bedrag is bedoeld voor vervanging of reparatie van
het artikel. De verzekeraar kan de rekening van de cardhouder ook crediteren met een bedrag dat niet hoger is dan de aankoopprijs van het artikel. Verzekeraars betalen per gebeurtenis niet meer dan het in het overzicht van uitkeringen vermelde bedrag en niet meer dan het aangegeven
maximumbedrag in een periode van 365 dagen.
Voorwaarden voor categorie 5: aankoopbescherming (naast de algemene voorwaarden)
1. Aankoopbescherming biedt alleen dekking voor claims die niet worden gedekt door andere garanties, verklaringen, verzekeringen of vrijwaringen, onder voorbehoud van de vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen.
2. Claims voor een artikel dat deel uitmaakt van een paar of set worden
uitgekeerd tot het volledige aankoopbedrag van het paar of de set. De
voorwerpen moeten los van elkaar dan wel onbruikbaar zijn.
3. Als u het artikel als cadeau voor iemand anders koopt, kunnen wij een
claim uitkeren aan de ontvanger als u zelf de claim indient.
4. U moet zorgvuldig zijn en alles doen om diefstal van of schade aan een
beschermd artikel te voorkomen.
5. Op ons verzoek moet u een beschadigd artikel of een onderdeel van
een paar of set op eigen kosten aan ons overdragen. Ook de wettelijke
rechten draagt u aan ons over, zodat we het door ons betaalde bedrag
bij de verantwoordelijke partij kunnen terughalen.
6. U moet ons de winkelbonnen geven, net als de originele creditcard
kwitantie, het originele bankafschrift waarop de aankoop staat en het
proces-verbaal van de aangifte (als dit van toepassing is).
7. U moet de artikelen waarvoor de verzekeraar een vergoeding heeft
toegezegd naar de verzekeraar opsturen voordat de vergoeding
wordt uitgekeerd.

Uitsluitingen voor categorie 5: aankoopbescherming (naast de algemene uitsluitingen)
1. Claims die geen verband hebben met diefstal of schade door een ongeval.
2. Verlies van beschermde artikelen als er geen bewijs is van diefstal.
3. Claims veroorzaakt door fraude, slechte behandeling, onzorgvuldigheid of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de fabrikant.
4. Beschermde artikelen die vóór de koop al gebruikt, tweedehands of
veranderd zijn - of die op een frauduleuze manier zijn gekocht.
5. Schade aan beschermde artikelen door gebreken in het product of
productiefouten.
6. Diefstal waarvan niet binnen 48 uur na de ontdekking daarvan aangifte
is gedaan bij de politie en geen schriftelijk proces-verbaal is gekregen.
7. Beschermde artikelen die onbeheerd zijn achtergelaten op een plaats
die toegankelijk is voor het publiek of in een motorvoertuig tijdens de
nachtelijke uren.
8. Diefstal van of schade aan beschermde artikelen in een motorvoertuig als gevolg van de diefstal van dat motorvoertuig.
9. Diefstal uit een gebouw of van een terrein, tenzij met geweld toegang
is gekregen, waardoor zichtbare sporen van braak aan het gebouw of
het terrein zijn ontstaan.
10. Mobiele telefoons.
11. Sieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en alle voorwerpen gemaakt van edelmetaal en edelstenen.
12. Motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen, boten, caravans, stacaravans, hovercrafts, vliegtuigen en bijbehorende artikelen.
13. Professionele diensten, contant geld, reischeques, toegangskaarten,
documenten, vreemde valuta, zilver, goud, kunst, antiek, zeldzame
munten, postzegels en verzamelaarsobjecten.
14. Dieren, levende planten, verbruiksartikelen, bederfelijke waren of permanente installaties.
15. Schade door normale slijtage, normaal gebruik of normale activiteit
tijdens sport en spel (bijvoorbeeld golf- of tennisballen).
16. Diefstal of schade wanneer het artikel onder toezicht, controle of bewaring van een derde is, anders dan vereist door veiligheidsvoorschriften.
17. Artikelen bezorgd via postorders of koeriersdiensten totdat deze zijn
ontvangen, nagekeken op schade en in ontvangst zijn genomen op
het aangegeven bezorgadres.
18. Onkosten door reparaties die niet in een door de fabrikant goedgekeurde werkplaats zijn uitgevoerd.
19. Schade aan kleding of materialen door wassen of verstellen.
20. Verlies door een oorlog, inbeslagneming op verzoek van de overheid
of een publieke bevoegde instantie of verlies door verboden gedrag.
21. Diefstal van of schade aan een artikel als een andere verzekering dezelfde diefstal of schade dekt - of wanneer niet aan de voorwaarden
van die andere verzekering is voldaan.
Uitgesloten voorwerpen
De volgende voorwerpen worden niet gedekt door de aankoopbescherming:
1.
2.
3.
4.
5.

Dieren
Consumptieartikelen of bederfelijke waren en voedingswaren
Planten en dieren
Motorvoertuigen, reserveonderdelen en andere voertuig-accessoires
Diensten die via internet of downloads worden aangeboden, zoals
muziek, films en games
6. Contant geld, traveller-cheques
7. Vervoersbewijzen, toegangskaarten voor voorstellingen en pretparken
8. Voorwerpen die bedoeld zijn voor beroepsmatig gebruik
9. Sieraden en edelstenen, kunstwerken, antiek en verzamelobjecten
10. Eten, drinken, rookwaren, brandstof, optische en farmaceutische producten of zaken bedoeld voor medisch gebruik
11. Mobiele telefoons
12. Op maat gemaakte artikelen
13. Op veilingen gekochte artikelen
14. Onrechtmatig verkregen artikelen
15. Tweedehands, gebruikte of veranderde artikelen
16. Voorwerpen met een aankoopprijs van minder dan € 50
17. Verzendkosten

ALGEMENE VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN
Voorwaarden die gelden voor alle categorieën
1. Berichten over gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een
claim moeten schriftelijk bij de verzekeraar worden ingediend. Dit moet
gebeuren binnen 25 dagen na het incident, tenzij deze verzekering anders vermeldt. De begunstigde moet alle documenten die met de claim
te maken hebben op eigen kosten voorleggen. Zo niet, dan wordt de
claim ongeldig verklaard en wordt een uitkering op basis van deze verzekering geweigerd. De tijdslimiet kan worden verlengd als de verzekering dit goedkeurt en als de documenten en bewijsstukken niet op tijd
beschikbaar zijn gemaakt door een aansprakelijke touroperator, reisbureau, luchtvaartmaatschappij, vervoerder of accommodatie.
2. De begunstigde moet beschadigde voorwerpen bewaren, zodat de
verzekeraar ze kan innemen. Als dit vereist is, moeten de beschadigde
voorwerpen op kosten van de begunstigde naar de verzekeraar worden opgestuurd. Dit moet binnen 30 dagen na het verzoek gebeuren of zoals is aangegeven in deze verzekering. Gebeurt dit niet, dan
wordt de claim ongeldig verklaard.
3. Niemand mag zich zonder schriftelijke instemming van de verzekeraar
aansprakelijk verklaren of andere bindende verplichtingen aangaan.
De verzekeraar mag alle procedures in verband met claims in naam
van de begunstigde uitvoeren en hiervoor advocaten van eigen voorkeur inschakelen.
4. De begunstigde moet zorgvuldig zijn om te voorkomen:
a) dat een ongeval of letsel ontstaat door de opzettelijke blootstelling
van zichzelf aan extreme weersomstandigheden die ziekte, pijn en
ongemak tot gevolg kunnen hebben. De verzekeraar keert claims
niet uit als ze het gevolg zijn van onverantwoordelijk gedrag van de
begunstigde.
b) dat verlies of schade ontstaat, waaronder maatregelen om verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen terug te krijgen. De begunstigde moet de politie zonodig helpen een schuldige partij op
te sporen en te vervolgen. De verzekeraar keert niet uit als claims
het gevolg zijn van onverantwoordelijk of onzorgvuldig gedrag van
de begunstigde waarbij hij niet heeft gelet op zijn eigendommen of
de eigendommen die hij in bewaring heeft. Er is geen dekking voor
verlies, diefstal of schade als de begunstigde niet zorgvuldig, waakzaam, oplettend en zorgzaam is en niet reageert zoals een voorzichtig iemand in vergelijkbare omstandigheden zou doen om zijn
eigendommen te beschermen tegen verlies, diefstal of schade.
5. Bij letsel of overlijden van de begunstigde mag de Verzekeraar zo vaak
als nodig een medisch onderzoek of lijkschouwing laten uitvoeren
op kosten van de wettelijke vertegenwoordiger van de begunstigde.
Daarnaast mag een autopsie en opgraving worden uitgevoerd, tenzij
dit door de wet verboden is.
6. Als een andere verzekering hetzelfde verlies of dezelfde schade of
aansprakelijkheid dekt, betaalt de verzekeraar alleen het meerdere
van wat die verzekering uitkeert en van andere schadevergoedingen
van de vervoerder. Uitgezonderd zijn uitkeringen voor ongevallen op
reis.
7. Als de vlucht van de begunstigde wordt geannuleerd of is vertraagd,
keert deze verzekering het meerdere uit boven de eventuele vergoeding waarop de begunstigde recht heeft op grond van artikel 14
lid 1 van de EG-Verordening 261/2004 van de Europese Commissie
inzake rechten van luchtvaartpassagiersrechten of EG-Verordening
889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie.
8. Als een claim frauduleus is of als de begunstigde of iemand die namens hem optreedt frauduleuze middelen of onjuiste omschrijvingen
gebruikt, kan de begunstigde worden vervolgd. Daarnaast verliest de
begunstigde alle ontvangen uitkeringen van deze verzekering.
9. Elke begunstigde moet afzonderlijk verzekerd zijn, tenzij anders aangegeven.
10. De groepspolishouder bepaalt niet welke claims worden uitgekeerd,
wanneer deze worden uitgekeerd en welke bedragen worden uitgekeerd. De verzekeraar neemt deze beslissingen.
11. De dekking is nietig bij een verkeerde voorstelling van zaken, een onjuiste omschrijving of het achterhouden van belangrijke feiten of omstandigheden door of namens de begunstigde.
12. De verzekeraar is niet gebonden aan een overdracht van deze verzekering of van een claim door de begunstigde of een van zijn begunstigden. De verzekeraar is ook niet verplicht een mededeling van een
trust, overeenkomst, bezwaring, pandrecht of voorgenomen over-

dracht die verband heeft met deze verzekering te aanvaarden.
13. De begunstigde moet stappen ondernemen om verlies te voorkomen of de kans daarop te verkleinen. De begunstigde moet daarnaast
alle voorwaarden van deze verzekering naleven. De begunstigde moet
de verzekeraar alle informatie en documenten geven die nodig zijn om
de claim correct te kunnen beoordelen en uit te keren.
14. De begunstigde moet de verzekeraar zonodig helpen bij het terugkrijgen van betalingen die de verzekeraar heeft gedaan (bij een andere
partij of van een andere verzekeraar) door alle benodigde gegevens
door te geven en alle benodigde formulieren in te vullen.
15. De begunstigde moet de verzekeraar binnen 30 dagen na een formeel
of wettelijk verzoek alle bedragen terugbetalen die de verzekeraar aan
de begunstigde heeft betaald als deze niet door de verzekering worden gedekt.
16. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor claims waarvoor de begunstigde niet de juiste, originele of officiële documenten kan overleggen
die de verzekeraar nodig heeft als onderbouwing van de claim. Alle
documenten moeten worden ingediend binnen 90 dagen na het incident dat tot de claim heeft geleid. Het moeten originelen zijn, dus
geen kopieën, computerscans of faxberichten. De begunstigde moet
voldoen aan alle verzekeringsvoorwaarden, omdat de verzekeraar alleen claims vergoedt die volledig op de gevraagde manier worden toegelicht. Een claim zonder de vereiste originele documenten hoeft niet
in behandeling te worden genomen.
17. Deze vergoedingen maken deel uit van uw creditcard en kunnen niet
afzonderlijk worden opgezegd. Als u de creditcard met dekking opzegt, eindigt de dekking en worden alle vergoedingen stopgezet. Lees
de overeenkomst van uw creditcard voor meer informatie over het
opzeggen van uw creditcard.
Algemene uitsluitingen
Naast de voor elke categorie aangegeven uitsluitingen gelden de volgende algemene uitsluitingen:
1. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor schade of gemaakte kosten
als gevolg van:
a) het dienst nemen door een begunstigde in een krijgsmacht van
welk land dan ook.
b) oorlog of terrorisme.
c) het dienst nemen door een begunstigde als piloot van een vliegtuig
of helicopter.
d) zwangerschap of bevalling binnen 8 weken na de verwachte bevallingsdatum.
e) een door de begunstigde gepleegd strafbaar feit.
f) deelname door de begunstigde aan een beroepssport.
g) het opzettelijk zichzelf verwonden door de begunstigde.
2. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor dekking, uitkeringen of betalingen als de verzekeraar of een van haar groepsmaatschappijen
daarmee inbreuk pleegt op economische sancties of handelsbeperkingen.
3. Er geldt geen uitgebreide dekking als deze dekking inbreuk pleegt op
regelgeving voor economische sancties of handelsbeperkingen die
op de verzekeraar of haar moedermaatschappij van toepassing zijn.
WET- EN REGELGEVING EN OVERIGE INFORMATIE
Compensatieregeling Financiële Diensten
De verzekeraar is gedekt door de Compensatieregeling Financiële Diensten. U kunt hier eventueel compensatie aanvragen als de verzekeraar niet
aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De contactgegevens zijn:
Compensatieregeling Financiële Diensten
10th floor
Beaufort House
15 St Botolph Street
Londen EC3A 7QU
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: 00 44 800 678 1100
Website: www.fscs.org.uk
Toepasselijk recht
De polis valt onder Nederlands recht.

Uw persoonsgegevens
In dit bericht betekent ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ Millstream Underwriting en de
verzekeraars waarbij deze polis is ondergebracht. Deze partijen zijn ieder
afzonderlijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij van u hebben en alle gegevens die u of
de groepspolishouder ons geeft over anderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om identificatiegegevens, financiële informatie, polis gegevens,
kredietgegevens en informatie over het tegengaan van fraude en eerdere
en lopende claims. Wij hebben mogelijk het recht om de dekking nietig
te verklaren of de mogelijkheden tot het indienen van een claim aan te
passen als u weigert ons informatie te geven of als u ons verkeerde informatie geeft.
De beveiliging van uw gegevens is voor ons erg belangrijk. We verwerken
uw gegevens met passende beveiligingsmaatregelen. Wij verzamelen en
verwerken gegevens over u en andere begunstigden voor de uitvoering
van deze groepspolis en om onze diensten te kunnen verlenen. Denk
daarbij aan het beheren van deze polis, de verbetering van onze diensten,
het voorkomen van financiële misdrijven en algemene risicomodellen en
-analyses.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij bijzondere gegevens verzamelen en gebruiken, zoals medische gegevens. Als dit vereist is om
dekking te kunnen bieden, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door contact met ons op
te nemen. Als u dit doet, kunnen wij uw vraag of claim mogelijk niet meer
verwerken en kunnen wij mogelijk geen dekking meer bieden.
Wij wisselen gegevens over u uit met andere partijen om onze diensten
te verlenen, deze polis te beheren en claims af te handelen. Dit kunnen
aan ons verbonden maatschappijen zijn, zoals de verzekeraars en andere partijen die in onze privacyverklaring staan. Dit kan betekenen dat gegevens worden overgebracht naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk
en de Europese Economische Ruimte (‘EER’) waar minder strenge wetten voor gegevensbescherming gelden. Dit gebeurt met contractuele
waarborgen. U kunt daarvan een kopie krijgen door contact met ons op
te nemen. Wij gebruiken uw gegevens niet en geven deze niet door aan
andere partijen voor marketingdoeleinden of aan u te verlenen diensten,
tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Normaal gesproken
is dat maximaal zeven jaar nadat de dekking is geëindigd. Er zijn echter
verzekeringen waarvoor wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te
bewaren.
U heeft rechten die in onze privacyverklaring worden beschreven. Zo
heeft u bijvoorbeeld recht op inzage van uw persoonsgegevens die in ons
bezit zijn (en doorgifte daarvan aan een derde). Ook mag u ons vragen uw
persoonsgegevens aan te passen als deze verkeerd of onvolledig zijn. Als
u uw rechten wilt uitoefenen of meer wilt weten over hoe wij uw gegevens
verwerken, kunt u de privacyverklaring lezen op www.mstream.co.uk.
Als u niet tevreden bent over hoe wij uw persoonsgegevens beheren,
kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.
Sancties
Wij bieden geen dekking, doen geen uitkeringen en betalen geen schadevergoeding als dit in strijd is met een door wet- of regelgeving opgelegde
sanctie, verbod of beperking.
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid
De verplichtingen van de deelnemende verzekeraars zijn geen gezamenlijke verplichtingen en beperken zich tot hun individuele deelname. De
verzekeraars zijn niet verantwoordelijk voor andere deelnemende verzekeraars die niet aan hun verplichtingen voldoen.
Gegevens verzekeraar
Deze verzekering is door bepaalde verzekeraars bij Lloyd’s afgesloten op
grond van de aan Millstream Underwriting verleende Binding Authority
Agreement B6839AH0092018. De gegevens van de deelnemende verzekeraars zijn op verzoek verkrijgbaar bij Millstream Underwriting.

