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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.

Welk soort bijstand is dit?
Move On Belgïe Individueel is een bijstandscontract waarbij Touring zich ertoe verbindt in te grijpen ten gunste van de begunstigde
wanneer deze wegens bepaalde gebeurtenissen wordt geconfronteerd met een ongeval of pech met hun voertuig.

Wat is gedekt ?

Wat is niet gedekt ?

Het lidmaatschap op Move On Belgïe Individueel geven recht
op een jaarabonnement op het tijdschrift van Touring en dekt
onder andere :
 Pannes ;

Move On Belgïe Individueel dekt onder andere niet :


Oldtimers;



Voertuigen van koerierdiensten;



Voertuigen die bestemd zijn
personenvervoer (inclusief taxi);



Landbouwvoertuigen;



Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet 1
naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt
door de constructeur;



Braak of slechte staat van het glas of de lichten;



Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een
werkplaats van een koetswerkhersteller ;

 Ongevallen ;
 Lekke banden ;
 Sleping naar de dichtstbijzijnde garage of de meest
geschikte garage of naar de woonplaats van de
begunstigde;
 Het ter beschikking stellen van een vervangwagen;
 Het
ter
beschikking
stellen
van
vervangingschauffeur
ten
gevolge
van
verkeersongeval of van een onvoorziene ziekte ;

een
een

voor

bezoldigd

 Boetes van gelijk welke aard.

 Als de begunstigde niet in staat is om zijn voertuig op
een veilige manier te kunnen besturen organiseert en
betaalt Touring een taxi om terug naar huis te keren
(Taxi Joker) .

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Maximaal 5 interventies per jaar;

!

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen :
maximaal 5 dagen per jaar;

!

Het gebruik van de Taxi Joker is uitsluitend van
toepassing in België, maximaal 1 keer per bijdragejaar
en beperkt tot maximaal 50€ per tussenkomst.

Waar ben ik gedekt?
In België en tot 100 km buiten de Belgische grenzen.

Wat zijn mijn verplichtingen?


Informeer Touring onmiddellijk en volg de gegeven instructies op;



Zonder verwijl Touring 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;



Geef de originele documenten met betrekking tot de omstandigheden, gevolgen en schade.

Wanneer en hoe dien ik te betalen?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. Een gespreide premie is mogelijk onder bepaalde
voorwaarden en eventuele extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
2
De geldigheidsduur van het Touring-lidmaatschap bedraagt 12 maanden. De waarborg treedt in werking op de datum zoals vermeld
in de bijzondere voorwaarden.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?
Op de vervaldag wordt elk contract onderschreven op het ogenblik van een incident in België (stilzwijgend) verlengd voor
aaneensluitende periodes van één jaar, behalve bij opzegging van de ondertekenaar op elk moment met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.

