Bijstandsproduct
Informatiedocument over het bijstandsproduct

Koninklijke Belgische Touring Club VZW & ATV NV

TOURING BIKE

ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat 44 1040 Brussel
Koninklijke Belgische Touring Club VZW - Toegelaten onder code 011210 - RPR Brussel - 0403.471.597 - Wetstraat 44 - 1040 Brussel
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?
Touring Bike is een bijstandscontract waarbij Touring zich ertoe verbindt in te grijpen ten gunste van de begunstigden wanneer deze
wegens bepaalde gebeurtenissen geconfronteerd worden met incidenten aan hun fiets en/of het slachtoffer zijn van een lichamelijk
letsel.

Wat is gedekt ?
Het lidmaatschap op de Touring Bike geven recht onder andere
op een jaarabonnement op het tijdschrift van Touring en:
Voor de bijstand aan voertuigen :
 Pechverhelping ;
 Het uitvoeren van de herstelling;
 Het transport van de begunstigde samen met zijn/haar
bagage ;
Voor de prestaties aan personen :
 De medische kosten in België :


De hospitalisatiekosten tot 1 jaar na het
voorval ;



De medische kosten, ambulante kosten, de
massage-, kinesitherapie-en
fysiotherapiekosten ;



De kosten voor dringende tandheelkundige
ingrepen;



De kosten van het eerste vervoer.

Wat is niet gedekt ?
Touring Bike dekt onder andere niet:


Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor het
onderschrijven van het lidmaatschap ;



De gevallen die plaatsgegrepen hebben buiten de
geldigheidsperiode ;
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Voor de bijstand aan voertuigen :


Immobilisatie van het voertuig in een garage bij een
hersteller ;



Pechverhelping
overgewicht.

en/of

sleping

als

gevolg

van

Voor de prestaties aan personen :


Het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen
van een veiligheidshelm ;



Repatriëring
van
begunstigden
met
lichte
verwondingen die ter plaatse kunnen worden
behandeld.

Zijn er dekkingsbeperkingen ?
Voor de bijstand aan voertuigen :
!

Eén sleping per incident;

!

De plaats van het incident moet bereikbaar zijn voor
de wegenwacht.

Voor de prestaties aan personen:
!

De waarborg is enkel van toepassing voor
gebeurtenissen die ten vroegste 30 dagen na de
onderschrijving;

!

Max. van 6.500 EUR per persoon ;

!

Massage-, kinesitherapie-en
max. 125 EUR.

!

Tandheelkundige kosten : max.500 EUR.

fysiotherapiekosten :

Waar ben ik gedekt ?
De prestaties die gewaarborgd zijn in het kader van het lidmaatschap Touring Bike zijn enkel geldig in België.

Wat zijn mijn verplichtingen ?


Touring onmiddellijk verwittigen en u schikken naar de gegeven instructies ;



Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken ;



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 ;



Aan Touring 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 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.
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