
 

 
 

Toelichting 

De verzekeringsdekking geldt wanneer de geplande uitvoering van de reis omwille van een 
onverwachte, ernstige ziekte niet mogelijk is. 
Wij wensen dat u de verzekeringsbepalingen goed begrijpt. Daarom lichten wij het begrip 
“onverwachte, ernstige ziekte” toe en geven u enkele voorbeelden. Houd er rekening mee dat de 
voorbeelden niet limitatief zijn. 

“onverwachte, ernstige ziekte”* 
Verzekerd is elke onverwachte, ernstige ziekte. De ziekte moet “onverwacht” en “ernstig” zijn. 
Daarnaast definiëren wij het criterium “onverwacht” en geven daarna enkele voorbeelden van 
“ernstige” ziektes. 

 
Voorbeeld 1: Het eerste optreden van een ziekte na het afsluiten van de verzekering en na het boeken 
van de reis geldt als onverwacht. 

 
Voorbeeld 2: Verzekerd is ook het opnieuw optreden van een ziekte wanneer in de laatste … 
maanden voor het afsluiten van de verzekering of in geval van een bestaand verzekeringscontract, er 
voor het boeken van de reis voor deze ziekte geen behandeling werd uitgevoerd. 

 
Voorbeeld 3: Indien er in de laatste … jaar voor het afsluiten van de verzekering of in geval van een 
bestaand verzekeringscontract voor het boeken van de reis voor een bestaande ziekte geen 
behandeling werd uitgevoerd, is ook de onverwachte verslechtering van deze ziekte verzekerd. 

 
Niet als behandeling gelden regelmatig uitgevoerde medische onderzoeken om de 
gezondheidstoestand vast te stellen. De onderzoeken worden niet omwille van een concrete reden 
uitgevoerd en dienen niet voor de behandeling van de ziekte. 

 
Voorbeelden van zware ziektes die tot de onmogelijkheid tot reizen kunnen leiden (niet limitatief): 

 
- de behandelende arts heeft een attest voor reisongeschiktheid uitgeschreven 
- de medisch gecertificeerde gezondheidsproblemen zijn zo ernstig dat de verzekerde 

omwille van de symptomen en klachten van de ziekte, de geplande reisprestatie niet 
kan uitvoeren, 

- wegens een medisch gecertificeerde ziekte van een risicopersoon, de aanwezigheid van 
de verzekerde persoon nodig is. 

- Voorbeelden voor een “onverwachte, ernstige ziekte” (niet limitatief):  
- De verzekerde sluit voor een geboekte reis een verzekering af. Kort voor het reisbegin lijdt 

hij voor het eerst aan een hartinfarct.  
- Bij de moeder van de verzekerde wordt na het afsluiten van de verzekering en na het boeken 

van de reis een longontsteking gediagnostiseerd. Omwille van de ziekte is de moeder 
aangewezen op de zorgen van de verzekerde. 

- Bij het afsluiten van de verzekering heeft de verzekerde een allergie. In de laatste … jaar 
voor het afsluiten van de verzekering of het boeken van de reis is voor de allergie geen 
behandeling uitgevoerd. Voor het reisbegin komt het tot een sterke allergische reactie. 
Deze wordt door een arts gecertificeerd. Omwille van de ernst van de allergische reactie 
kan de verzekerde de geplande reisprestatie niet uitvoeren. 

- Niet alle denkbare gevallen zijn verzekerd. Voorbeeld waarbij er geen “onverwachte, 
ernstige ziekte” optreedt (niet limitatief): 

- De verzekerde lijdt aan een ziekte waarbij aanvallen een typisch kenmerk van het verloop 

zijn (bv. multiple sclerose, morbus crohn). In de laatste … jaar voor het afsluiten van de 

verzekering of het boeken van de reis werd er een behandeling voor de bestaande ziekte 

uitgevoerd. Daarom is deze ziekte niet verzekerd. 

 


