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Reisbijstandsverzekering
Bijzondere voorwaarden







1. Definities
AXA Assistance: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487.
Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B-1050 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0415.591.055. Tel. +32 2 550 04 00
– www.ip-assistance.be BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE66 3630 8057 8243.
Verzekerde personen: de verzekeringnemer (kaarthouder) en zijn/haar partner indien gedomicilieerd op hetzelfde
adres, meereizende kinderen (tot 25 jaar) van zowel de verzekeringnemer als diens partner, al dan niet
gedomicilieerd bij de verzekeringnemer.
Kinderen: de natuurlijke of geadopteerde kinderen jonger dan 25 jaar ten laste van de titularis en houder van een
verzekerde kaart of van zijn/haar partner.
Partner: de persoon met wie de titularis en houder van de Keytrade Bank VISA Gold kaart op het ogenblik van het
schadegeval een feitelijke of wettige eenheid vormt, op bestendige wijze onder hetzelfde dak woont en die op
hetzelfde adres gedomicilieerd is. Een origineel attest afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand geldt
als bewijs.



Bevoegde medische autoriteit
Beoefenaars van de medische praktijk die erkend worden door de Belgische wetgeving of de wetgeving in voege in
het betrokken land.



Bagage
Alle persoonlijke bezittingen die door de verzekerde werden meegenomen.



Domicilie
De plaats in België waar de verzekeringnemer gedomicilieerd is en gewoonlijk verblijft.
Buitenland: land buiten het land van de woonplaats of gebruikelijke werkplaats
Ziekte: Elke wijziging van de gezondheidstoestand vastgesteld door een bevoegde medische autoriteit.
Ongeval: elke lichamelijke aantasting buiten de wil van het slachtoffer die voortvloeit uit een plotse handeling, een
externe oorzaak en is vastgesteld door een bevoegde medische autoriteit, die leidt tot de onderbreking van iedere
beroeps- of andere bezigheid en het onmogelijk maakt de gereserveerde reis te maken.









Terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische,
politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt
gepleegd of personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt
vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder
druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.
Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme,
beslist het Comité TRIP of een gebeurtenis beantwoordt aan de wettelijke definitie van terrorisme.
Sociale Zekerheid : de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.

2. Waarborgen
De waarborgen hebben tot doel de verzekerde te dekken voor de hierna vermelde risico’s binnen de perken van de in
Bijzondere voorwaarden vermelde waarborgen en kapitalen. Alle in de Bijzondere voorwaarden vermelde bedragen zijn
inclusief kosten en taksen.

3

2.1 Territoriale uitgestrektheid
Bijstandsprestaties voor personen:
• in België.
• in het buitenland, d.w.z. dat de verzekerden in de hele wereld gedekt zijn, behalve in oorlogvoerende landen.
AXA Assistance is niet gehouden om dekking te verlenen, een schadegeval te vergoeden of een prestatie te
leveren in het kader van huidige overeenkomst indien het verlenen van een dergelijke dekking, de regeling van
een schadegeval of de levering van een dergelijke prestatie de (her)verzekeraar zou blootstellen aan een sanctie,
een verbod of een beperking op grond van een resolutie van de Verenigde Naties of aan commerciële en
economische sancties op grond van wetten of regelgeving van de Europese Unie, van het Verenigd Koninkrijk of
van de Verenigde Staten van Amerika.
2.2 Geldigheid
Om op de gewaarborgde prestaties te kunnen rekenen mag de duur van het verblijf in het buitenland niet meer dan 90
opeenvolgende dagen bedragen. De gebeurtenissen die na deze periode van 90 opeenvolgende dagen plaats vinden
geven geen recht op waarborg.
2.3 Aanvraag prestaties
Om de verzekerde prestaties te kunnen genieten, moet de verzekerde de tussenkomst aan AXA Assistance aanvragen op
het ogenblik van de feiten. Afwijkingen hierop voor medische kosten in het buitenland zijn beschreven in de rubriek
“Bijstandsprestaties voor personen in geval van ziekte, verwondingen en overlijden.
2.4 Opsturen van documenten
Om van de verzekerde prestaties te kunnen genieten, moet de verzekerde binnen de 2 maanden na de feiten of de
aanvraag van tussenkomst de originele facturen voor de kosten waar AXA Assistance haar akkoord over heeft gegeven
en alle andere bewijsstukken die AXA Assistance heeft gevraagd naar AXA Assistance opsturen.
2.5 Keuze transportmiddel
De keuze van het transportmiddel wordt enkel door het medisch team van AXA Assistance bepaald en dit in functie van
de medische belangen van de patiënt. De geneesheer van AXA Assistance moet verplicht zijn toestemming gegeven
hebben voor ieder vervoer.
2.6 Fraude
AXA Assistance zal effectieve fraude of pogingen in die richting streng controleren. De in hoofde van de verzekerde
bewezen fraude zal op de verzekerde worden verhaald.

2.7 Bijstandsprestaties voor personen in geval van ziekte, verwondingen en overlijden
a. Bijstand aan personen in België
Bij overlijden in België neemt AXA Assistance enkel de kosten voor het vervoer van het stoffelijke overschot van de plaats
van overlijden naar de plaats van begraving of crematie ten laste.
b.

Bijstand aan personen in het buitenland


Medische bijstand
Ten gevolge van ziekte of ongeval en indien het medisch team van AXA Assistance het nodig acht, stuurt AXA Assistance
een geneesheer naar de plaats waar de verzekerde zich bevindt teneinde de te treffen maatregelen beter te kunnen
inschatten en deze te organiseren.
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Repatriëring of vervoer van de zieke of gewonde verzekerde
Naar gelang de ernst van het geval en in overleg met de behandelende geneesheer en/of huisarts, zorgt AXA Assistance
voor de organisatie en tenlasteneming van de repatriëring of het ziekentransport van de verzekerde per:
• ambulancevliegtuig;
• lijnvliegtuig of charter;
• helikopter;
• trein eerste klasse;
• ziekenwagen.
De verzekerde wordt vervoerd tot in een ziekenhuis in België dat zich in de buurt van het domicilie bevindt, of tot aan het
domicilie indien de toestand van de verzekerde geen ziekenhuisopname vereist.
Voor de landen buiten Europa en het Middellandse Zeegebied gebeurt het vervoer uitsluitend per lijnvliegtuig of charter.
In elk geval is de beslissing tot vervoer of repatriëring afhankelijk van het akkoord van de medische dienst van AXA
Assistance.
Het vervoermiddel en de plaats van ziekenhuisopname worden steeds gekozen in het belang van de verzekerde.
AXA Assistance neemt het vervoer van de niet begeleide bagage van de verzekerde ten laste, d.w.z. al de persoonlijke
bagage die de verzekerde op reis vervoert. Worden niet als bagage beschouwd: een zweefvliegtuig, een surfplank, een
boot, handelswaar, wetenschappelijk materiaal, bouwmateriaal, meubilair, paarden en vee.

Repatriëring of vervoer van de andere verzekerden
Indien tot repatriëring of ziekentransport van de zieke of gewonde verzekerde wordt besloten, zal AXA Assistance
eveneens het volgende organiseren en voor haar rekening nemen:
• ofwel het vervoer van de andere verzekerden tot aan hun domicilie in België, per trein eerste klasse of per
lijnvliegtuig (economy class) of charter.
• ofwel de voortzetting van hun reis tot het bedrag van de kosten waarmee AXA Assistance zou hebben
ingestemd voor hun terugkeer naar België.

Bezoek bij verblijf in een ziekenhuis
Indien het medische team van AXA Assistance oordeelt dat wegens de toestand van de alleenreizende zieke of gewonde
verzekerde een onmiddellijke repatriëring niet verantwoord of onmogelijk is en indien de opname in een ziekenhuis ter
plaatse meer dan 5 kalenderdagen zou duren, regelt en neemt AXA Assistance het vervoer (heen en terug) van één ander
gezinslid van eerste of tweede graad per trein eerste klasse of per lijnvliegtuig (economy class) of charter ten laste om het
hem mogelijk te maken zich tot bij de zieke of gewonde verzekerde te begeven.
De hotelkosten ter plaatse (kamer + ontbijt) van dit gezinslid worden ten laste genomen tot een bedrag van 100 EUR per
dag gedurende maximum 10 dagen.
Wanneer de verzekerde in het ziekenhuis een kind jonger dan 18 jaar is, geldt de minimumduur van 5 kalenderdagen niet
en kunnen de vader en moeder van het kind op dezelfde manier naar het ziekenhuis reizen. De hotelkosten ter plaatse
(kamer + ontbijt) van de vader en de moeder worden ten laste genomen tot een bedrag van 100 EUR per dag per persoon
gedurende maximum 10 dagen.

Terugkeer en begeleiding van de kinderen jonger dan 18 jaar
Indien noch de zieke of gewonde verzekerde, noch een andere verzekerde kan zorgen voor de verzekerde kinderen
jonger dan 18 jaar die hen vergezellen, dan zal AXA Assistance de verplaatsing van een kinderoppas of van een door het
gezin aangewezen persoon organiseren en ten laste nemen om voor de verzekerde kinderen te zorgen en ze naar hun
domicilie in België terug te brengen. De hotelkosten (kamer + ontbijt) van deze persoon worden tot maximum 125 EUR
ten laste genomen.
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Terugkeer huisdier
In geval van overlijden of repatriëring van een zieke of gewonde verzekerde neemt AXA Assistance de terugreis ten laste
van de onbewaakt achtergelaten huisdieren (hond of kat) indien geen andere verzekerde voor hen kan zorgen.

Medische kosten ten gevolge van ziekte of ongeval
De medische kosten ten gevolge van ziekte of ongeval in het buitenland worden terugbetaald met een maximum van
100.000 EUR per verzekerde persoon. Een bedrag van 50 EUR per verzekerde persoon zal van de aan de verzekerde
verschuldigde som worden afgetrokken voor dossierkosten.
Worden gedekt:
 de erelonen van geneesheren en chirurgen.
 de geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer of chirurg.
 de kleine tandverzorging ten gevolge van een ongeval of een acute aanval (met uitsluiting van protheses) tot
maximum 125 EUR per persoon.
 de kosten van de ziekenhuisopname.
 de kosten van het vervoer per ziekenwagen, per slee of per helikopter, door een geneesheer voorgeschreven,
voor een plaatselijk traject.
Voorwaarden tot tenlasteneming:
De tenlasteneming van de kosten komt na uitputting van de vergoedingen of uitkeringen die voor dezelfde risico’s
gewaarborgd zouden worden aan de verzekerde of aan zijn rechthebbenden door de Sociale Zekerheid of door elke
andere voorzorgsinstelling die dezelfde kosten dekt.
De verzekerde kan bij AXA Assistance inlichtingen krijgen over de voorwaarden waaronder hij in het buitenland de
uitkeringen kan genieten waarin de Sociale Zekerheid voorziet. Hij moet echter zelf voor de nodige documenten zorgen.
Betalingsmodaliteiten:
Indien AXA Assistance de gemaakte medische kosten in het buitenland rechtstreeks vergoedt, verbindt de verzekerde
zich ertoe zijn dossier aan zijn ziekenfonds te overhandigen en aan AXA Assistance de afrekening van het ziekenfonds en
de ontvangen bedragen te bezorgen.
Indien de verzekerde de medische kosten gemaakt in het buitenland zelf heeft betaald, dan komt AXA Assistance tussen
voor deze kosten na uitputting van de tussenkomst door het ziekenfonds. De tussenkomst gebeurt na voorlegging van de
originele bewijsstukken en van de eventuele afrekening van het ziekenfonds.
De verzekerde moet vervolgens alle nodige stappen zetten die AXA Assistance vraagt om de tegemoetkomingen van de
Sociale Zekerheid terug te krijgen.

Medische nabehandelingkosten in België
Na een lichamelijk ongeval of ziekte in het buitenland en op voorwaarde dat de verzekerde in het buitenland na akkoord
van de arts van AXA Assistance werd opgenomen in een ziekenhuis en daar minstens één nacht moest blijven, neemt
AXA Assistance per verzekerde tot een bedrag van maximum 2.500 EUR de medische nabehandelingkosten in België ten
laste tot maximum 1 jaar na de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan of de ziekte zich manifesteerde en na
aftrek van de tegemoetkoming van de Sociale Zekerheid of de verzekering van het ziekenfonds van de verzekerde.
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Verlenging van het verblijf van de verzekerde
AXA Assistance neemt de kosten ten laste voor verlenging van het verblijf in het hotel (kamer + ontbijt) tot een bedrag
van 100 EUR per dag en per zieke of gewonde verzekerde persoon, met een maximum van 10 dagen, indien op medisch
voorschrift en na akkoord van de arts van AXA Assistance de terugreis niet op de vooropgestelde datum kan worden
aangevat. De verzekerde personen die met de verzekerde meereizen en hun verblijf verlengen, genieten eveneens van
deze waarborg.

Dringende vervroegde terugkeer van een verzekerde
Indien de zich in het buitenland bevindende verzekerde zijn verblijf moet onderbreken wegens:
• een ziekenhuisopname in België gedurende meer dan 5 kalenderdagen of het overlijden van een lid van zijn
familie, d.w.z. de partner, de vader, de moeder, het kind, de broer, de zus, de grootvader, de grootmoeder, het
kleinkind, de schoonvader, de schoonmoeder, de schoondochter, de schoonzoon, de schoonbroer of de
schoonzus;
OF
• het overlijden van een onvervangbare vennoot voor het dagelijkse beheer van de onderneming of van zijn
vervanger in de uitoefening van zijn vrij beroep;
organiseert en neemt AXA Assistance ten laste:
• ofwel de reis heen en terug van 1 verzekerde;
• ofwel de terugreis van 2 verzekerden tot aan het domicilie of de plaats van begraving of crematie in België, de
reis per trein eerste klasse of per lijnvliegtuig (economy class) of charter.
Deze prestatie wordt slechts verleend na het voorleggen aan AXA Assistance van een medisch getuigschrift of een bewijs
van overlijden.

Overlijden van een verzekerde tijdens een reis
Bij het overlijden van een verzekerde in het buitenland organiseert en vergoedt AXA Assistance het volgende:
ofwel de kosten voor:
• het vervoer van het stoffelijke overschot van de plaats van overlijden naar de plaats van begraving of crematie in
België;
• de lijkverzorging;
• de kisting;
• de kist tot een bedrag van maximum 1.000 EUR
ofwel de kosten voor:
• begraving of crematie ter plaatse, beperkt tot het bedrag dat AXA Assistance verschuldigd zou zijn in geval van
repatriëring. In dit geval organiseert en vergoedt AXA Assistance het vervoer van één familielid uit België om de
dienst ter plaatse bij te wonen en neemt ze de hotelkosten van deze persoon ten laste voor een maximum
bedrag van 100 EUR per dag en maximum 3 dagen.
Indien gewenst zal AXA Assistance hulp bieden bij de formaliteiten ten gevolge van het overlijden (vb. contact
met de begrafenisonderneming, informatie over de vereiste administratieve stappen).

Kosten voor opsporing en redding
AXA Assistance waarborgt tot 7.500 EUR per verzekerde persoon de terugbetaling van de kosten voor opsporing en
redding gemaakt om het leven of de lichamelijke integriteit van een verzekerde veilig te stellen en dit op voorwaarde dat
de redding voortvloeit uit een beslissing genomen door de bevoegde plaatselijke autoriteiten of de officiële hulpdiensten.
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Ski
AXA Assistance neemt bij een ongeval op de skipiste de kosten voor het lokaal transport per slee en/of helikopter ten
laste. Bij een skiongeval buiten de skipiste zonder gediplomeerd monitor worden de kosten voor het lokaal transport per
slee en/of helikopter niet ten laste genomen. Indien de toestand van de zieke of gewonde verzekerde een opname in het
ziekenhuis van meer dan 24 uur en/of een repatriëring door AXA Assistance vereist, neemt AXA Assistance de
terugbetaling van het skipasforfait en/of skilesarrangement van de verzekerden op zich dat als gevolg daarvan niet kon
worden gebruikt, naar rato van de nog resterende looptijd (maximum 250 EUR per persoon per schadegeval).

Verzenden van onmisbare medicijnen, brillen, contactlenzen en prothesen
Bij diefstal, verlies of vergeten van noodzakelijke geneesmiddelen zoekt AXA Assistance deze of gelijkaardige
geneesmiddelen ter plaatse. AXA Assistance organiseert en vergoedt daartoe het bezoek aan een dokter die de
geneesmiddelen zal voorschrijven.
Indien de geneesmiddelen ter plaatse niet beschikbaar zijn, bezorgt AXA Assistance aan de verzekerde in het buitenland
de door een arts voorgeschreven onmisbare medicijnen, bril, contactlenzen of prothesen die beschikbaar zijn in België.
AXA Assistance neemt enkel de verzendingskosten van deze voorwerpen en het doktersbezoek ten laste. De
aankoopprijs van deze voorwerpen wordt door AXA Assistance voorgeschoten en moet, binnen de 2 maanden na de
terbeschikkingstelling, door de verzekerde aan AXA Assistance worden terugbetaald. Deze prestatie is onderworpen aan
de plaatselijke en internationale wetgeving.

Uitsluitingen bij bijstand aan personen
• De hulpverlening die niet gevraagd werd op het tijdstip van de feiten en die niet door of in overleg met AXA Assistance
georganiseerd werd; de kosten voor gewone medische raadplegingen en de eruit voortvloeiende ambulante
apothekerskosten naar aanleiding van een feit dat zich in het buitenland heeft voorgedaan worden echter wel en binnen
de perken van deze Bijzonder voorwaarden terugbetaald.
Zijn nooit het voorwerp van een terugbetaling, de kosten gemaakt in het kader van:
• goedaardige aandoeningen of letsels die de patiënt niet beletten zijn reis voort te zetten.
• geestesziekten die reeds het voorwerp van een behandeling uitmaakten.
• chronische ziekten die storingen in het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, de bloedsomloop, het bloed of de
nieren hebben teweeggebracht.
• het hervallen en het herstel van alle vastgestelde aandoeningen die nog niet geconsolideerd zijn en behandeld
werden vóór de vertrekdatum van de reis en die een reëel gevaar voor een snelle verslechtering inhouden.
• preventieve geneeskunde en thermale kuren.
• diagnose en behandeling die niet erkend zijn door het RIZIV.
• zwangerschapsproblemen na de 26ste week.
• de aankoop en herstelling van prothesen in het algemeen, met inbegrip van brillen en contactlenzen.
• de kosten met het oog op geneeskundige en heelkundige behandelingen en geneesmiddelen, in België
voorgeschreven en/of gemaakt, met uitzondering van de kosten die vallen onder de waarborg medische
nabehandelingkosten in België.
• kosten voor begraving of crematie in België.

2.8 Reisbijstand in het buitenland
Voor bijstandsprestaties aan personen in gevolge ziekte, verwonding of overlijden, zie rubriek
2.7: “Bijstandsprestaties voor personen in geval van ziekte, verwonding en overlijden”.
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Verdere dienstverlening:
a. Informatiedienst
AXA Assistance stelt 24 uur per dag een inlichtingendienst ter beschikking van de verzekerde voor de volgende
informatie:
Informatie vóór en tijdens de reis met betrekking tot:
• identiteitskaart;
• paspoort;
• visa;
• douanevoorschriften;
• reglementeringen voor huisdieren;
• koersen/deviezen;
• uurverschil;
• feestdagen;
• internationaal rijbewijs;
• aanvaarding kredietkaarten;
• de adressen van de buitenlandse consulaten en verkeersbureaus in België alsook Belgische consulaten in het
buitenland;
• reisomstandigheden: vervoermiddelen, hotels, reiswegen, het klimaat en de geschikte kledij.
Informatie betreffende preventie en gezondheid van de reiziger:
• basisvaccinaties;
• verplichte vaccinaties;
• aan te bevelen vaccinaties;
• Hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land;
• vaccinatiecentra;
• centra voor specifieke behandelingen en problemen die voorkomen na de terugkeer uit het buitenland;
• de voorwaarden waaronder de verzekerden in het buitenland de uitkeringen kunnen genieten waarin de Sociale
Zekerheid voorziet.
b. Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland
In geval van verlies of diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, reispas, rijbewijs enz.) geeft AXA Assistance aan de
verzekerde informatie over het dichtstbijzijnde Belgische consulaat of ambassade. Indien nodig organiseert en betaalt
AXA Assistance het vervoer (heen en terug) naar de ambassade teneinde de afgeleverde documenten op te halen.
In geval van verlies of diefstal van vervoerbewijzen stelt AXA Assistance aan de verzekerde de tickets ter beschikking die
nodig zijn om zijn reis voort te zetten.
De verzekerde betaalt de prijs van de tickets aan AXA Assistance terug zodra deze laatste hierom verzoekt.
c. Verlies, diefstal of vertraging van bagage
In geval van diefstal, verlies, vernietiging of vertraging van meer dan 12 uur bij aflevering door de vliegtuigmaatschappij:
• komt AXA Assistance tussen tot een maximum bedrag van 250 EUR per verzekerde in de aankoop van de meest
noodzakelijke zaken ter plaatse. De uitgaven moeten gerechtvaardigd worden door aankoopbewijzen. In geval
van diefstal wordt aan de verzekerde een bewijs van aangifte bij de lokale politieautoriteiten gevraagd.
In geval van diefstal of verlies van bagage tijdens een vlucht, helpt AXA Assistance de verzekerde de nodige formaliteiten
te vervullen bij de bevoegde instanties en belast ze zich met het opzoeken van de verloren of gestolen bagage, evenals
met het terugzenden van de gevonden bagage.
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d. Terbeschikkingstelling van een tolk
Indien de verzekerde in het buitenland recht heeft op een verzekerde prestatie en problemen of moeilijkheden
ondervindt om de gesproken taal te verstaan en te spreken in het kader van deze bijstandsprestatie, wordt de verzekerde
ter plaatse bijgestaan door AXA Assistance.
e. Voorschot
Wanneer er in het buitenland een gedekte gebeurtenis plaatsvindt waarvoor een aanvraag om tegemoetkoming bij ons
is ingediend en, in voorkomend geval, na aangifte bij de lokale overheid, stellen wij, op verzoek van de verzekerde, alles
in het werk om hem de tegenwaarde van maximum 2.500 EUR te bezorgen.
Deze moet ons vooraf in België contant, per overschrijving of in de vorm van een gecertificeerde bankcheque zijn
betaald.
f. Doorgeven van dringende boodschappen naar België
AXA Assistance staat in voor het doorgeven van dringende boodschappen die verband houden met de waarborgen zoals
ze in deze Bijzondere voorwaarden zijn beschreven.
De inhoud van het bericht kan in geen geval de aansprakelijkheid van AXA Assistance hierin betrekken en moet in
overeenstemming zijn met de Belgische en internationale wetgeving.

•
•

g. Uitsluitingen bij reisbijstand
de hulpverlening die niet gevraagd werd op het tijdstip van de feiten en die niet door of in overleg met AXA
Assistance georganiseerd werd.
de gerechtelijke gevolgen in België van een in het buitenland ingestelde vordering tegen een verzekerde.

2.9 Juridische bijstand in het buitenland
a. AXA Assistance schiet voor:
de door de overheid geëiste strafrechtelijke borgtocht tot maximum 12.500 EUR per verzekerde, indien ten
gevolge van een verkeersongeval een verzekerde het voorwerp van gerechtelijke vervolging uitmaakt.
• de erelonen van een advocaat tot maximum 1.250 EUR per vervolgde verzekerde, indien ten gevolge van een
verkeersongeval een verzekerde het voorwerp van gerechtelijke vervolging uitmaakt.
AXA Assistance verleent voor de terugbetaling van de borgtocht en de erelonen van een advocaat een maximumtermijn
van 2 maanden vanaf de dag van het voorschot.
•

b. Uitsluitingen bij juridische bijstand
De hulpverlening die niet gevraagd werd op het tijdstip van de feiten en die niet door of in overleg met AXA Assistance
georganiseerd werd.
De gerechtelijke gevolgen in België van een in het buitenland ingestelde vordering tegen een verzekerde.
3. Algemene uitsluitingen
De waarborgen voorzien in deze Bijzondere voorwaarden worden geweigerd:
• bij gebeurtenissen veroorzaakt door zelfmoord, opzettelijke daad of zware fout van de verzekerde.
• bij gebeurtenissen als oorlog, burgeroorlog, staking, oproer of volksopstand, terrorisme of sabotage waaraan de
verzekerde heeft deelgenomen.
• bij nucleaire ongevallen zoals bepaald door de Conventie van Parijs van 29 juli 1960 en de aanvullende
protocollen of die het gevolg zijn van stralingen voortkomende van radio-isotopen.
• in geval van gemotoriseerde competitiesportbeoefening of sportbeoefening beroepshalve.
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•
•
•

•
•
•

•
•

bij het besturen van luchtvaartuigen of het uitoefenen van iedere andere functie aan boord in verband
met de vlucht;
bij het gebruiken als bestuurder of als passagier van een tweewielig voertuig met een cilinderinhoud van
meer dan 125 cm3;
bij het beoefenen van volgende sporten: valschermspringen, zweefvliegen, hang-gliding, gevechts- of
verdedigingssporten, alpinisme, vulkanologie, speleologie, bobsleigh, skeleton, ijshockey, rugby; jacht
op wilde dieren en op groot wild, jacht te paard, diepzeeduiken met autonoom ademhalingsapparaat of
met ballast voorziene gordel, zeilsport op meer dan drie mijlen van de kust;
bij het deelnemen aan om het even welke competitie, weddenschappen, uitdagingen of handelingen
waarvan de dader wist of moest weten dat zij schade zouden veroorzaken;
bij de beoefening van één van de volgende beroepsactiviteiten: beklimmen van daken, ladders of steigers;
afdalingen in putten, mijnen of schachten; vervaardiging, gebruik of manipulatie van vuurwerk of springstof.
voor de behoefte aan bijstand ontstaan doordat de verzekerde zich bevindt in staat van dronkenschap, strafbare
alcoholintoxicatie of in een soortgelijke toestand die het gevolg is van andere producten dan alcoholische
dranken.
voor de gevolgen van een roekeloze daad, een weddenschap of een uitdaging, tenzij de verzekerde aantoont dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het feit dat de uitsluiting teweegbrengt en het schadegeval.
naar aanleiding van natuurrampen, indien de tussenkomst onmogelijk blijkt om redenen onafhankelijk van de
wil van AXA Assistance.
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