Ongevallenverzekering voor reizen en verblijven in het buitenland gekoppeld aan
de MASTERCARD Gold.
Een uiterst volledige en gratis dekking voor u en uw gezin.
VERZEKERINGSCERTIFICAAT € 200.000 + € 60.000
VERTREKT U MET VAKANTIE OF GAAT U OP REIS NAAR HET BUITENLAND?
EquensWorldline SE, Belgian Branch, verleent houders van de MASTERCARD Gold kaarten, alsmede
hun gezinsleden, zonder enige formaliteit een reisongevallenverzekering voor buitenlandse reizen
die voorziet in een schadevergoeding van 200.000 euro in geval van overlijden of blijvende
invaliditeit, alsmede een bijkomende schadevergoeding van 60.000 euro ter dekking van de kosten
voor opsporing, redding of repatriëring van het stoffelijk overschot. Deze verzekering is van kracht
tijdens buitenlandse reizen die worden ondernomen met een openbaar vervoermiddel of een
huurwagen die voor de vertrekdatum werd betaald met een MASTERCARD Gold kaart beheerd door
EquensWorldline SE, Belgian Branch.
1. Definitie
De reisongevallenverzekering ter waarde van 200.000 euro is een verzekeringsplan dat het risico dekt van
overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een buitenlandse reis ondernomen met
het openbaar vervoer of een huurwagen, waarbij een bijkomende schadevergoeding is voorzien van 60.000
euro ter dekking van opsporings- of reddingskosten of, in geval van overlijden, de kosten voor repatriëring
van het stoffelijk overschot.

2. Wat wordt verstaan onder openbaar vervoer?
Dit zijn vervoermiddelen die over een vergunning beschikken voor het vervoer van personen op regelmatige
lijnen: vliegtuig, trein, schip. Ook chartervliegtuigen, pendeldiensten met het vliegtuig en touringcars worden
beschouwd als openbaar vervoermiddel, op voorwaarde dat het toestel of vervoermiddel werd afgehuurd door
een touroperator of reisbureau.

3. Wat wordt verstaan onder een huurwagen?
Elk gemotoriseerd voertuig met minstens 4 wielen (met inbegrip van motorhomes en vrachtwagens) dat wordt
gebruikt voor het privé-vervoer van personen of goederen gedurende een periode van ten hoogste 60 dagen.
Geleaste of op lange termijn gehuurde wagens vallen niet onder de dekking.

4. Wanneer is men verzekerd?
De verzekering wordt automatisch van kracht wanneer de vervoerbewijzen van het openbaar vervoermiddel
voor de buitenlandse reis of het huurcontract voor de wagen voor 100% en voor de vertrekdatum warden
betaald met een MASTERCARD Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch.

5. Wie is verzekerd?
De verzekerden zijn de houders van een MASTERCARD Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian
Branch, hun echtgenoot* en hun kinderen jonger dan 25 jaar die nog ten laste zijn, zelfs wanneer zij
afzonderlijk reizen. Eveneens gedekt is elke houder van een MASTERCARD Gold kaart beheerd door
EquensWorldline SE, Belgian Branch, zelfs wanneer zijn reis, voor de vertrekdatum, betaald werd met een
andere door EquensWorldline SE, Belgian Branch, beheerde MASTERCARD kaart dan de zijne en voor zover er
dezelfde reisverzekering aan gekoppeld is (zie opmerkingen onder de punten 9 en 10).
* Onder “echtgenoot” wordt verstaan: echtgenoot of echtgenote of de persoon die op een met een huwelijk
vergelijkbare wijze op hetzelfde adres samenwoont met de houder en gedomicilieerd is op hetzelfde adres als
de houder.

6. Voorwerp van de dekking
Overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval opgelopen tijdens een reis, gemaakt door een
verzekerde persoon met een openbaar vervoermiddel of huurwagen waarvan de kosten voor het vertrek zijn
betaald met een MASTERCARD Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch.
Uitbreiding tot bepaalde trajecten
De verzekering breidt zich uit tot het traject per openbaar vervoer, met een taxi of met privé-wagen van de
woning naar de luchthaven of de opstapplaats en terug, zelfs indien deze vervoermiddelen niet met de
MASTERCARD Gold kaart zijn betaald, dit op voorwaarde dat de volledige reissom voor de vertrekdatum werd
betaald met een MASTERCARD Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch.

7. Uitbreiding tot verblijven in het buitenland
De reisongevallenverzekering strekt zich uit tot het verblijf van ten hoogste 60 dagen in het buitenland, voor
zover de prijs van de vervoerbewijzen heen en terug of van het huurcontract in België voorafgaand aan het
vertrek betaald werden met een MASTERCARD Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch.
Het verblijf in het buitenland neemt aanvang op de vertrekdatum van de reis en eindigt op de datum van
terugkeer in het land van de verzekerde of in ieder geval na een periode van 60 achtereenvolgende dagen in
het buitenland. De dekking geldt 24 uur per etmaal: elk ongeval dat zich voordoet gedurende het verblijf is
gedekt door deze verzekering. Tijdens het verblijf in het buitenland wordt ook het besturen van een vliegtuig
door de verzekering gedekt, op voor- waarde dat de verzekerde persoon houder is van een geldige en erkende
beroepsvergunning en dat de huur van het vliegtuig voor het vertrek werd betaald met een MASTERCARD
Gold kaart beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch.

8. Kaping, aanranding, terrorisme
In het kader van deze verzekering is dekking van de verzekerden gewaarborgd in geval van kaping,
aanranding, terrorisme en gevangenneming, voor zover de verzekerde persoon hieraan niet actief heeft
deelgenomen.

9. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?
De maatschappij betaalt de volgende schadevergoedingen uit wanneer een reisongeval opgelopen door een
verzekerde persoon binnen de 12 maanden na het voorval leidt tot het overlijden van de verzekerde of tot
blijvende, fysieke invaliditeit. Deze zal evenredig met de invaliditeitsgraad vergoed worden, indien deze gelijk
is aan of hoger dan 25%. Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd
worden als volledig en vergoed worden aan 100%.
Vergoeding bij blijvende
Leeftijd van de verzekerde
Vergoeding bij overlijden
volledige invaliditeit (*)
15 jaar en meer
200.000 euro
200.000 euro
Van 5 tot 15 jaar
40.000 euro
200.000 euro
Minder dan 5 jaar
20.000 euro (**)
200.000 euro
(*) Volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten.
(**) Evenwel beperkt tot de toepassing van de geldende wettelijke beschikkingen.

Anderzijds neemt de maatschappij, nog steeds in het kader van deze verzekering, de kosten voor opsporing
en redding van de verzekerde personen of, in geval van overlijden, de repatriëring van het stoffelijk overschot
voor haar rekening ten belope van 60.000 euro.
De maximale schadevergoeding per verzekerde wordt in elk geval beperkt tot 260.000 euro en dit ongeacht
het aantal verzekeringscertificaten, verbonden aan de MASTERCARD kaarten beheerd door EquensWorldline
SE, Belgian Branch, die in het bezit zijn van de verzekerde.

10. Opmerking
De tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij is beperkt tot 5.000.000 euro voor groepsreizen door
verzekerden voor zover deze reizen door één der betreffende leden werden georganiseerd en met een

MASTERCARD Gold, beheerd door EquensWorldline SE, Belgian Branch, voor de vertrekdatum betaald in het
gemeenschappelijk belang van de groep, zelfs wanneer dit lid niet aan de reis deelneemt.

11. Aan wie wordt de schadevergoeding uitgekeerd?
De betaling van de schadevergoeding gebeurt rechtstreeks aan de verzekerde. In geval van diens overlijden
zijn de begunstigden, alleen en in volgorde van voorkeur:
1. de aangeduide begunstigde;
2. de echtgenoot of echtgenote uitgezonderd in geval van scheiding van tafel en bed of feitelijke
scheiding;
3. de persoon die op een met een huwelijk vergelijkbare wijze samen woont met de kaarthouder en op
dat adres gedomicilieerd is;
4. de kinderen;
5. de kleinkinderen en andere nakomelingen;
6. de ouders;
7. de broers en zusters.

12. Kan deze verzekering met een andere samengevoegd worden?
Ja. Wanneer de kaarthouder reeds een andere levens- of ongevallenverzekering heeft, dan heeft hij daarnaast
recht op de totale uitkeringen gedaan in het kader van de MASTERCARD Gold Reisongevallenverzekering.

13. Uitsluitingen
Uitgesloten zijn overlijden of verwondingen veroorzaakt door zelfmoord of poging tot zelfmoord; invasie,
opstand, staatsgreep, al dan niet verklaarde oorlog; misdrijven begaan door de verzekerde persoon of diens
begunstigden; dronkenschap aan het stuur; weddenschappen, uitdagingen en onmiskenbaar gevaarlijke
handelingen; snelheids- of uithoudingswedstrijden met motorvoertuigen alsmede trainingen met het oog op
dergelijke wedstrijden; het besturen van een vliegtuig behalve als de persoon houder is van een geldige en
erkende beroepsvergunning. Tijdens het verblijf in het buitenland: handenarbeid die betrekking heeft op
beroepsactiviteiten alsmede het toezicht op dergelijke arbeid, tenzij dit zuiver administratief is. De
waarborgen van de verzekering gelden niet in geval van ongevallen ten gevolge van ioniserende straling of
door radioactieve besmetting door kernbrandstof of uitstoot ten gevolge van kern- verbranding. De
verzekering dekt geen ongevallen door giftige, radioactieve explosieven of andere gevolgen van enigerlei
explosieve kernconstructie of de kernbestanddelen daarvan.

14. Aangifte
WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL ?
Elke aangifte dient binnen 30 dagen na het ongeval in het bezit van de verzekeringsmakelaar te zijn:
MDB – Reinsurance Brokers NV
Waterloosesteenweg 935, B - 1180 Brussel
FSMA 24 296 A-R

Het risico wordt gedekt door AMMA VERZEKERINGEN
Kunstlaan 39/1, B-1040 Brussel
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr. 0126.
Dit certificaat is geldig zo lang de polis van kracht is.
Integrale tekst van de polis
Een kopie van de originele polis waarvan dit certificaat een uittreksel is, kan bekomen worden bij MDB
Reinsurance Brokers NV. In geval van onenigheid omtrent de interpretatie van dit certificaat is de originele
polis bindend.

