
Zijn er uitsluitingen?

 Vornaamste uitsluitingen:

     Schade als gevolg van een opzettelijke fout, zelfmoord 
of zelfmoordpoging van de verzekerde 

     Schade als gevolg van het gebruik door de verzekerde 
van alcohol en/of van geneesmiddelen, drugs of 
verdovende middelen zonder medisch voorschrift

     Schade als gevolg van burger- of buitenlandse oorlog, 
terreurdaden, oproer, volksopstanden, staatsgrepen, 
gijzelnemingen of stakingen

     Gevolgen van ziekten en/of verwondingen die vooraf 
bestonden, gediagnosticeerd en/of behandeld werden 
en comfortoperaties met als gevolg een continue 
ziekenhuisopname, een dagopname in het ziekenhuis 
of een poliklinische ziekenhuisopname, in de zes 
maanden voorafgaand aan het bijstandsverzoek

     Tenzij anders vermeld in de waarborgen, de gevolgen 
van een epidemie of pandemie

     De gevolgen van de lokale gezondheidssituatie, 
vervuiling, weersomstandigheden, 
klimaatgebeurtenissen of natuurrampen

     Diefstal door personeelsleden van de verzekerde 
tijdens het uitoefenen van hun functies, zonder inbraak 
of op een voor het publiek toegankelijke plaats

     Beschadigingen of vernieling als gevolg van krassen, 
strepen, scheuren, vlekken en roken.

Voornaamste beperkingen:

     Een in het contract vermelde som kan voor rekening 
van de verzekerde blijven (eigen risico)

Wat wordt verzekerd?

 Volledige of gedeeltelijke annulering of wijziging 

 Bagageschade 

 Bijstand aan de reiziger 

 Reisonderbreking 

  Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven in het buiten-
land 

Wat wordt niet verzekerd?
  Personen met woonplaats buiten Europa

  Reizen langer dan twee opeenvolgende maanden

   Reizen die niet via de website www.leboat.fr of een 
callcenter in Frankrijk werden geboekt. 

REISVERZEKERING 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct   
Maatschappij: AWP P&C – Franse verzekeringsmaatschappij
Product: WAARBORG CROWN BLUE LINE LIMITED

Dit document stelt een samenvatting voor van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen van het contract. Het houdt geen 
rekening met uw specifieke behoeften en verzoeken. U vindt de volledige informatie over dit product in de precontractuele en 
contractuele documentatie.

Om welk type verzekering gaat het?
Het verzekeringsproduct WAARBORG CROWN BLUE LINE LIMITED is een tijdelijk contract waarmee u bij elke privéhuur van boten 
verzekeringswaarborgen en bijstand kunt genieten. 

De waarborgen voorafgegaan door een vinkje ( ) maken 
systematisch deel uit van het contract. 



Wanneer en hoe moet ik betalen?

U moet de premie betalen op de dag dat u het contract aangaat. 
De betaling wordt uitgevoerd via om het even welk betaalmiddel bij de gemachtigde instelling of tussenpersoon. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

Het contract vangt aan de dag na de betaling van de premie om 12 uur en eindigt maximaal 24 uur na het einde van de reis.

Hoe kan ik het contract opzeggen?

Aangezien het een tijdelijk contract is, kan de verzekerde het niet opzeggen. 

AWP P&C – nv – maatschappelijk kapitaal: 17.287.285 euro – 519 490 080 RCS Bobigny  
Maatschappelijke zetel: 7 rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen – 
 Onderneming waarop de Franse verzekeringswet van toepassing is Réf. 304 248 - 042021

Waar geldt mijn dekking?    

De waarborgen zijn wereldwijd van toepassing, met uitzondering van Noord-Korea en de Niet-gedekte landen.
De bijgewerkte lijst van alle Niet-gedekte landen is beschikbaar op de website van Allianz Travel op het volgende adres: 
 http://paysexclus.votreassistance.fr 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Op straffe van nietigheid van het verzekeringscontract of niet-waarborg:
Bij het aangaan van het contract
Te goeder trouw het te verzekeren risico melden zodat de verzekeraar op de hoogte is van de risico’s die hij ten laste neemt.
De premie betalen zoals vermeld bij het aangaan van het contract.
In de loop van het contract
Alle nieuwe omstandigheden melden die de ten laste genomen risico’s vergroten of nieuwe risico’s creëren.
Bij een schadegeval
Elk schadegeval dat binnen een van de waarborgen valt, aangeven binnen de vastgestelde voorwaarden en termijnen en alle 
documenten toevoegen die van nut zijn voor de beoordeling van het schadegeval.
De verzekeraar inlichten over eventueel afgesloten waarborgen voor dezelfde risico’s, al dan niet volledig, bij andere 
verzekeraars evenals alle ontvangen terugbetalingen voor een schadegeval.


