INFOFICHE
TOURING BIKE
FIETSBIJSTAND BELGIË
PRODUCTEN EN BESCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN
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BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN BELGIË
Franchise
Aantal interventies per jaar
Interventie overal in België (ook woonplaats)
Gedekte incidenten
Elektrische, elektronische of mechanische panne
Verkeersongeval
Incidenten door problemen met de banden
Vandalisme
Pechverhelping
Slepen (de meest geschikte garage)
BIJSTAND AAN PERSONEN IN BELGIË
Terug-naar-huis dienst of naar de bestemming
Ongeval met lichamelijke schade
Medische kosten terugbetaling
Hospitalisatiekosten
Farmaceutische en kinesitherapie kosten
Tandheelkundige kosten
Kosten eerste vervoer van de begunstigde
Touring Infolijn
WAT IS NIET GEDEKT ?
ALGEMENE UITSLUITINGEN
De gewaarborgde prestaties worden niet toegekend in de volgende omstandigheden :
Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving ;
Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die van toepassing is ;
Aandoeningen en gebeurtenissen in gevolge het gebruik, boven de wettelijke grenzen, van drugs, alcohol of elk ander product dat niet voorgeschreven is door
een geneesheer ;
Lichamelijke letsel en materiële schade opgelopen bij of als gevolg van een beroepsbezigheid, aangaande elke begunstigde werknemer krachtens een arbeidsof een leercontract.
Professionele sportbeoefening of tegen betaling, met inbegrip van de hieraan verbonden trainingen.
BIJZONDERE UITSLUITINGEN
Prestaties aan personen :
Het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen van een veiligheidshelm;
Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen;
Repatriëring van begunstigden met lichte verwondingen of ziekte;
Prestaties aan voertuigen :
De kosten voor het onderhoud van het voertuig;
Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer;
De materiële schade ten gevolge van een poging tot diefstal of een diefstal;
Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan;
Immobilisatie van het voertuig in een garage, of bij een hersteller.
WIE IS GEDEKT ?
VOOR DE BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN BELGIË
Voor de formule INDIVIDUEEL: wordt beschouwd als begunstigde de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het lidmaatschap aangaat en die eigenaar is
van het gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap.
Voor de formule DUO: worden beschouwd als begunstigden de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het lidmaatschap aangaat en die eigenaar is van het
gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap en de persoon met wie de
begunstigde een wettelijke of feitelijke levensgemeenschap vormt. Die begunstigden moeten allemaal dezelfde wettelijke woonplaats in België hebben, allemaal
onder hetzelfde dak wonen en hun namen moeten vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.
Voor de formule FAMILIE: worden beschouwd als begunstigden de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het lidmaatschap aangaat en die eigenaar is van
het gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap en de familieleden
(zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, hun ongehuwde kinderen, ongehuwde kleinkinderen en ongehuwde achterkleinkinderen, de
vader en moeder, grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder) tot een maximum van vier personen. Die begunstigden moeten allemaal
dezelfde wettelijke woonplaats in België hebben, allemaal onder hetzelfde dak wonen en hun namen moeten vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.

WAT IS GEDEKT ?
VOERTUIGEN
Bijstand in België : elk nieuw of tweedehandsvoertuig (tweewieler, fiets, driewieler, bakfiets, eenwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets) van elk
merk en waarmee de bestuurder aan het rijden is op het ogenblik van het gedekte incident.
WIE ZIJN WE ?
TOURING
De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161
Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en
24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18.
De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgische recht, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA nr. 011210
cA. De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich per post wenden tot Touring,
Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot complaint@touring.be. Indien u niet tevreden bent over de vooropgestelde oplossing, dan kan u zich
wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75. Alle informatie met betrekking tot de verwerking
van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in onze Privacy Policy dat gratis beschikbaar is op onze website www.touring.be

November 2018

