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FORMULE TOURING GO BELGIUM 

Pech  ........................................................................................................................................................................ V 

Ongeval  .................................................................................................................................................................. V 

Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................ V 

Pechverhelping ter plaatse  .................................................................................................................................... V 

Sleping tot de dichtstbijzijnde hersteller ................................................................................................................ V 

Opties: 

Banden  ................................................................................................................................................................... V 

Uitgebreide sleepdienst .......................................................................................................................................... V 

Vervangwagen (tot 5 dagen)  .................................................................................................................................. V 

FORMULE TOURING GO EUROPE 

Pech  ........................................................................................................................................................................ V 

Lekke band  ............................................................................................................................................................. V 

Ongeval  .................................................................................................................................................................. V 

Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................ V 

Pechverhelping en/of sleping  ................................................................................................................................ V 

Vervangwagen (tot 15 dagen)  ................................................................................................................................ V 

Repatriëring voertuig  ............................................................................................................................................. V 

Verderzetting reis.................................................................................................................................................... V 

Bewakingskosten .................................................................................................................................................... V 

 

 

 

 

 

Dit document heeft als doel je een overzicht te geven van de voornaamste gegevens van de bijstand. Dit document werd niet 
gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
betreffende de bijstandsvoorwaarden of de voordelen gekoppeld aan het Koninklijke Belgische Touring Club lidmaatschap, gelieve de 
algemene voorwaarden te raadplegen. 

 

TOURING GO 

      
Precontractuele informatiefiche 

 

 

Op welke voordelen mag ik rekenen ? 
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Worden beschouwd als Begunstigden :  
• de fysieke persoon of de rechtspersoon die het lidmaatschap aanging en eigenaar is van het gedekte voertuig, en 
• elke bestuurder die de toestemming kreeg het voertuig te besturen en elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze 

aan boord van dit voertuig bevindt, met een beperking tot het aantal plaatsen die vermeld zijn op het inschrijvingsbewijs van 
het gedekte voertuig.  

• de fysieke personen waarvan de naam vermeld is in de rubriek ”Begunstigden“ in de bijzondere voorwaarden en/of in het 
contract. 
 

 
 
 
 
Wordt beschouwd als Gedekt Voertuig: elk voertuig (wagen, motor, bestelwagen, minibus en mobilhome), nieuw of tweedehands, 
van elk in België geregistreerd merk, met een maximaal toegestaan gewicht van niet meer dan 3,5 ton in beladen toestand, een 
lengte van niet meer dan 7 meter en waarvan het kenteken bij het afsluiten van het contract schriftelijk ter kennis van Touring is 
gebracht.  
Als Gedekte Voertuigen worden ook beschouwd: de caravan of aanhanger van minder dan 1,5 ton beladen, getrokken door het 
voertuig op het moment van het Incident. 
 

 

FORMULE TOURING GO BELGIUM 

De prestaties geldt enkel in België en enkel ingevolge van Incidenten die zich in België voorgedaan hebben. 

FORMULE TOURING GO EUROPE 

De prestaties gelden in de landen van de Europese Unie alsook in Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en 
Herzegovina, Guernsey, Aland-eilanden, het eiland Man, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, 
Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, San Marino, Servië, Zwitserland, Oekraïne en 
Vaticaanstad, met uitzondering van België. 

De prestaties zijn enkel gewaarborgd onder voorwaarden en indien ze het gevolg zijn van een gewaarborgde 
gebeurtenis die plaatsgevonden heeft in één van die landen. 

De prestaties zijn niet gewaarborgd op de Canarische Eilanden en Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op 
Afrikaans grondgebied, in Turkije en op het Franse grondgebied buiten Frankrijk zelf. 

 
 
Wat de formule en de onderschreven optie ook zijn, zijn nooit gedekt: 

• Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller; 
• De gebeurtenissen die zich voordoen terwijl de bestuurder niet in staat is om de nodige manoeuvres 

uit te voeren of onder invloed is van alcohol, narcotica of alle andere middelen (vastgesteld door een 
geneesheer of politiediensten); 

• De kosten voor het onderhoud van het voertuig; 
• De materiële schade ten gevolge van een poging tot diefstal of een diefstal; 
• Pechverhelping en/of sleping als gevolg van overgewicht van het gedekte voertuig; 
• Boetes van gelijk welke aard. 

 

 

Begunstigde(n) ? 

Welk voertuig is gedekt ? 

Waar ben ik gedekt ? 

Voornaamste uitsluitingen ? 
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 Wat is verzekerd? 

De verzekeraar komt onder andere tussenbeide voor:  

 Medische repatriëring in geval van ziekte of ongeval ; 
 Medische repatriëring in geval van transplantatie ; 
 In geval van ziekte of ongeval, terugbetaling van 

medische kosten zoals ambulante kosten, 
tandartskosten, verblijfskosten (verlenging), 
transportkosten ;  

 In geval van een hospitalisatie in België ten gevolge 
van een niet geplande medische operatie of ongeval 
in het buitenland, komt Touring tussen voor 
medische kosten in België ; 

 Verzending van geneesmiddelen, prothesen, brillen 
of medisch materiaal onvindbaar in het buitenland ; 

 Vervroegd terugkeer in België in geval van : 
• overlijden, hospitalisatie van een familielid 

in België ; 
• ernstige schade aan de woonplaats ; 
• verdwijning van een kind ; 

 Terugkeer van de kinderen (in geval van overlijden of 
hospitalisatie van de begeleider); 

 Indien de begunstigde langer dan 5 dagen in een 
buitenlands ziekenhuis verblijft, bezorgt Touring aan 
een familielid één vervoerbiljet heen en terug; 

 In geval van overlijden in het buitenland: 
• begrafeniskosten; 
• kosten voor doodskist; 
• repatriëring van een gedekte reisgezel; 
• begrafenis in het buitenland ; 

 Communicatiekosten; 
 Dringende boodschappen; 
 Tolkkosten;  
 Toesturen van bagage; 

 

 Wat is niet verzekerd? 

Zijn met name niet gedekt : 

 Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de 
onderschrijving en/of het vertrek naar het 
buitenland; 

 Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks 
gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die 
van toepassing is; 

 Elke gebeurtenis die zich na de eerste 3 maanden 
verblijf voordoet; 

 Lichamelijk letsel en materiële schade opgelopen bij 
of als gevolg van een beroepsbezigheid, aangaande 
elke begunstigde werknemer krachtens een arbeids- 
of een leercontract; 

 Kosten van het annuleren van het verblijf. 
 Depressieve toestanden, geestesziekten, psychische, 

zenuw- of psychosomatische stoornissen behalve 
indien een hospitalisatie van langer dan 7 dagen 
noodzakelijk is en enkel als het gaat over een eerste 
manifestatie; 

 Het hervallen of verergeren van een ziekte of een 
pathologische toestand gekend voor het vertrek; 

 Hospitalisatie en operatie in het buitenland die reeds 
werden voorzien voor de afreis; 

 Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten 
en prothesen; 

 Misdaad of zelfmoordpogingen en opzettelijke daden 
gedaan door de begunstigde. 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze bijstand. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor 
bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit bijstandsproduct. 

Welke soort verzekering is dit?  

Touring Go Europe – Optie Reisverzekering is een verzekeringscontract waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt in te grijpen 
ten gunste van de verzekerden wanneer deze wegens bepaalde gebeurtenissen beroep dient te doen op personenbijstand tijdens 
een verblijf in het buitenland.  

Bijstandsverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

ATV NV     TOURING GO EUROPE - OPTIE REISVERZEKERING 
ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat  44 - 
1040 Brussel 
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 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

! De vergoedingen worden terugbetaald na 
tussenkomst van de sociale zekerheid ; 

! Voor de medische kosten, zijn de plafonds o.a. : 
• Tandartskosten: 125 € ; 
• Verblijfskosten: 500 € ; 
• Transportkosten : 500 € ; 

! Medische kosten in België : max. 6.000 € ; 
! Voor skiwaarborgen, zijn de plafonds o.a. : 

• Terugbetaling skilessen en -liften : 200 € ; 
• Medische kosten in België: 6.000 € ; 
• Breken van ski’s, diefstal van ski’s, skistok, 

skischoen (verhuur) : 100 €. 

Waar ben ik gedekt ? 

De waarborgen gelden wereldwijd, uitgezonderd België. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 De verzekeraar onmiddellijk (eventueel na het toedienen van de dringende eerste medische zorgen) op de hoogte 
brengen en u schikken naar de gegeven instructies; 

 Zonder verwijl alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken en 
de ziekte of het letsel in geval van een ongeval medisch laten vaststellen; 

 Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 7 kalenderdagen het schadegeval schriftelijk aan ons melden; 

 Zonder verwijl en in elk geval binnen de 30 dagen ons alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden 
die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; 

 Ons de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken. 

 Wanneer en hoe dien ik te betalen? 

U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek.  

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De waarborgen vangen aan om 0 uur op de dag volgend op de ondertekening van het mandaat of de betaling van uw premie. De 
overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

 

 Skiwaarborgen, onder andere : 
• Terugbetaling van skilessen en skiliften (van 

meer dan 5 dagen, dat niet kon worden 
gebruikt); 

• Medische kosten in het buitenland en in 
België; 

• Breken van ski’s (verhuur), diefstal van ski’s, 
skistok, skischoen (verhuur) ; 
 

 Borgsom voor invrijheidstelling indien de begunstigde 
ingevolge een verkeersongeval in het buitenland 
gerechtelijk wordt vervolgd; 

 Verlenging verblijf in het buitenland in geval van 
overmacht. 
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ATV N.V., Wetstraat 44 te 1040 Brussel (België), BE 0441.208.161, RPR Brussel, IBAN BE25 0689 0998 1982. 
Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 1015. www.touring.be 

 Hoe kan ik mijn contract opzeggen? 

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs. 

http://www.touring.be/
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