Keytrade Bank VISA Gold
Verzekering ‘Reisongeval’
Bijzondere voorwaarden
1. Definities
 Verzekeraar: Inter Partner Assistance NV, verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het nummer
0487, met maatschappelijke zetel Louizalaan 166, 1050 Brussel – BE 0415 591 055 – telefoon +32 2 550 04
00 - ING 310-0727000-71 – IBAN-code: BE 49 3100 7270 0071 – BIC-code: BBRUBEBB – lid van de Groep
AXA Assistance, “AXA Assistance” genoemd.
 Ongeval: Plotse gebeurtenis, buiten de wil van de verzekerde, die leidt tot het overlijden of tot lichamelijke
schade vastgesteld door een bevoegde medische autoriteit, waarvan een van de oorzaken uitwendig is aan het
organisme van het slachtoffer en hem verhindert de gereserveerde reis te maken of voort te zetten.
2. Waarborg
De verzekerde die zich verplaatst van het land waar hij gewoonlijk verblijft of tijdens zijn verblijf in het buitenland
met een van de volgende transportmiddelen: vliegtuig, trein, boot of bus, geniet van de waarborgen en bedragen
vermeld hieronder.
De verzekerden zijn gedekt in geval van volledige BAO (blijvende arbeidsongeschiktheid) of overlijden als gevolg
van een ongeval opgetreden tijdens het gebruik van een van de hierboven genoemde transportmiddelen.
Indien de verzekerde overlijdt, zal het bedrag vermeldt hieronder overgeschreven worden aan de begunstigden,
binnen een termijn van 90 dagen volgend op het gedekte ongeval.
De toekenning van de schadevergoeding gebeurt op basis van de conclusies van de adviserend arts aangesteld
door de verzekeraar of de voorgelegde medische attesten indien er geen adviserend arts is aangesteld.
3. Verzekeringsbegunstigde
De titularis van een kaart Keytrade Bank VISA Gold, als particulier gedomicilieerd in België, die uitsluitend in het
kader van zijn privéleven handelt en niet in het kader van de uitoefening van een professionele of commerciële
activiteit en die de aankoop volledig betaald heeft met de kaart Keytrade Bank VISA Gold.
De titularis van de kaart is de natuurlijke persoon wiens naam op de kaart vermeld staat.
4. Verzekerde persoon
De verzekeringsbegunstigde (titularis van de kaart) en zijn/haar wettelijke of feitelijke echtgeno(o)te indien
gedomicilieerd op hetzelfde adres, de kinderen (jonger dan 25 jaar), al dan niet gedomicilieerd bij de
verzekeringsbegunstigde.
5. Maximaal bedrag van de interventie
 Overlijden als gevolg van een ongeval: €100.000
 Volledige Blijvende Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval: €100.000
De schadevergoedingen in geval van ongeval en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn niet cumuleerbaar.
6. Begunstigden in geval van overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde zijn de begunstigden:
- de aangeduide begunstigde, bij gebreke daarvan:
- de partner van de verzekerde, bij gebreke daarvan:
- de kinderen van de verzekerde, bij gebreke daarvan:
- de kleinkinderen van de verzekerde, bij gebreke daarvan:
- de ouders van de verzekerde, bij gebreke daarvan;
- de broers en zussen van de verzekerde, bij gebreke daarvan;
- de rechthebbenden van de verzekerden, met uitzondering van de Staat.
De verzekerde kan een andere begunstigde aanduiden door een brief te sturen naar de verzekeraar.

7. Territorialiteit
De dekking geldt wereldwijd.
8. Wat te doen bij een schadegeval?
De verzekerde of zijn rechthebbenden moet(en), in voorkomend geval, de Verzekeraar zo snel mogelijk op de
hoogte brengen van het ongeval via de ter beschikking gestelde documenten. De verzekeraar moet onmiddellijk op
de hoogte gesteld worden van elk dodelijk ongeval.
9. Nodige bewijsstukken
Alle medische attesten, facturen, ontvangstbewijzen en inlichtingen die AXA Assistance opvraagt moeten verstrekt
worden in de vorm die zij vraagt en op kosten van de persoon die het schadegeval aangeeft.

