Wat biedt de verzekering reisbijstand met auto meer dan de
ledenpolis?
(update 2017)
1. Risico’s gedekt voor de auto
- Bij autopech: zoeken en opsturen van onmisbare vervangstukken welke men niet ter plaatse
vindt (kosten van vervangstukken zelf zijn niet verzekerd).
- Indien bij ziekte of ongeval de chauffeur niet in staat is zijn auto te besturen en geen passagier
hem kan vervangen, stuurt Ethias een chauffeur om de auto naar België te brengen: salaris en
reiskosten worden vergoed, andere kosten niet.
- Terugbrengen van de auto naar België:
>> Indien de auto, langer dan 5 werkdagen onbruikbaar is zorgt Ethias voor de bewaking en
verplaatsing naar de garage (in de buurt van de woonplaats van de verzekerde)
>> Indien de auto langer dan 5 werkdagen onbruikbaar is en ter plaatse hersteld wordt,
organiseert en bekostigt Ethias de reis van de verzekerde om de gerepareerde auto te gaan halen.
- Indien de gestolen auto, na vertrek van de groep, rijvaardig teruggevonden wordt, organiseert en
bekostigt Ethias de reis om de auto te gaan halen.
- Indien de auto beschadigd en niet meer rijvaardig teruggevonden wordt, zorgt Ethias voor de
bewaking en de repatriëring ervan.
- Repatriëring van de passagiers van de onbruikbare auto: Ethias organiseert en bekostigt de
reiskosten naar België of de plaats van bestemming.
- Sleepkosten bij pech of ongeval (tot 375,00 euro)
- Indien de herstelling niet langer duurt dan 5 werkdagen, organiseert en bekostigt Ethias ofwel de
reis van de passagiers naar hun vakantieverblijf of komt tegemoet in de verblijfkosten ter plaatse.
Ook de reiskosten van de verzekerde om zijn gerepareerde auto te gaan halen zijn voor rekening
van Ethias (deze waarborgen zijn verzekerd tot maximum 500 euro)

2. Risico’s gedekt voor de inzittenden







Als je op buitenlands kamp gaat, kan het nuttig zijn om een extra verzekering reisbijstand af te
sluiten. De verzekering van de ledenpolis van Scouts en Gidsen Vlaanderen telt ook in het
buitenland, maar met de polis reisbijstand kan je extra risico’s verzekeren die niet opgenomen
zijn in de gewone polis.
De meeste grote mutualiteiten hebben voor hun leden ook een reisbijstandsverzekering
afgesloten. De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze medische bijstand verschillen per
ziekenfonds. Vraag de deelnemers of de ouders van je leden om vooraf contact te nemen met
hun mutualiteit. Bezorg hen eventueel deze nota.
Reisbijstand kan je enkel afsluiten voor wie al verzekerd is via de ledenpolis (=leden, tijdelijk
verzekerden of verzekerden eenmalige activiteit)
Beide polissen zijn complementair, ze sluiten elkaar dus niet uit. Als de tegemoetkoming uit de
ene polis onvoldoende is, kan de andere polis bijspringen. Hierna vind je een tabelletje met een
overzicht van de risico’s die gedekt worden de ledenpolis en welke risico’s extra gedekt wordt
door de reisbijstandsverzekering.

RISICO’S
Persoonlijke ongevallen

In de lijst van het RIZIV
opgenomen medische kosten

Tandprothese
Niet in de lijst van het RIZIV
opgenomen medische kosten
Schade aan brillen en
contactlenzen
(Voorwaarde: bril wordt
gedragen tijdens ongeval én
slachtoffer heeft lichamelijk
letsel)

Opzoekingskosten
Vervoerkosten t.g.v. ongeval

LEDENPOLIS
(45.103.242)
Behandelingskosten ten
gevolge van een ongeval
(tijdens en op weg van en
naar de activiteit)
- 7.500 euro per
slachtoffer na tussenkomst
van de mutualiteit

- 1.875 euro per ongeval
- 375 euro per tand
- 250 euro
- 250 euro

- 2.500 euro

Enkel in België.
Tarief van het Rode Kruis
van België
(medisch attest nodig
i.v.m. aangepast
vervoermiddel)
Zieke of gewonde kan wegens geen tussenkomst
medische redenen niet naar
België vervoerd worden én de
ziekenhuisopname duurt
langer dan 5 dagen
Zieke of gewonde leiding kan geen tussenkomst
niet zorgen voor de leden
(- 15 jaar)
Zieke of gewonde kan wegens geen tussenkomst
medische redenen niet op de
voorziene datum naar België
terugkeren
Bij overlijden in België van
geen tussenkomst
een familielid van de
verzekerde
Bij overlijden van een van de geen tussenkomst
leden of leiding aanwezig op
het kamp.

POLIS

REISBIJSTAND (45.292.896)

Idem als ledenpolis, maar ook in geval van
ziekte
- 1.250 euro ambulante medische
verzorging (dokter, medicatie)
voorgeschreven door arts in het buitenland
(na tussenkomst van de mutualiteit
- 250.000 euro ziekenhuiskosten, na
tussenkomst van de mutualiteit
Tandheelkundige kosten tot 75 euro
geen tussenkomst voor prothesekosten
geen tussenkomst
geen tussenkomst maar indien de
verzekerde ter plaatse geen identieke of
gelijkaardige bril als de zijne kan vinden,
kan deze hem op de door Ethias gekozen
wijze bezorgd worden. Ethias neemt de
verzendingskosten ten laste. Enkel de
aankoopkosten van de bril blijven ten laste
van de verzekerde
- 6250 euro
Enkel op advies van een geneesheer en na
akkoord van Ethias.
Ethias organiseert en bekostigt de
repatriëring of het overbrengen naar een
beter uitgerust ziekenhuis.
- Reiskosten van een familielid, aan te
duiden door de familie, vanuit België naar
slachtoffer
- Verblijfskosten tot maximum 500 euro.
- Reiskosten van een begeleider voor de
leden; aan te duiden door de groepsleiding
- Verblijfkosten tot maximum 500 euro
Verblijfkosten voor het slachtoffer (kamer
en ontbijt) tot maximum 65 euro/dag en
maximaal gedurende 8 dagen
Ethias organiseert en bekostigt de terugreis
van de verwante verzekerde en een
begeleider
Repatriëring van alle verzekerde leden en
leiding.
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Kosten (per slachtoffer) bij
overlijden

Burgerlijke aansprakelijkheid
(schade tengevolge fout van
lid)

Rechtsbijstand

Geografisch grondgebied

Diefstal bagage

Begrafeniskosten tot 2.500 - de kosten van de lijkkist tot 750 euro
euro, enkel tengevolge van - de kosten van de administratieve
een ongeval
formaliteiten
- de kosten voor het vervoer van het
stoffelijk overschot naar de woonplaats in
België
- 20.000.000 euro bij
geen tussenkomst
lichamelijke schade
- 2.500.000 euro bij
materiële schade

Burgerlijke verdediging
geen tussenkomst
(bedragen zie Burgerlijke
aansprakelijkheid )
Strafrechterlijke
verdediging tot 12.500euro
De gehele wereld
De gehele wereld (behalve in landen waar
oorlog of burgerlijke onlusten heersen en
landen waar vrij personenverkeer niet is
toegelaten)
Geen tussenkomst
Indien de verzekerde ingevolge diefstal
zonder bagage zit, kan Ethias
hem een koffer met dringende
benodigdheden laten toekomen.
De verzendingskosten zijn ten laste van
Ethias.

Opmerking:

De vermelde bedragen zijn maximum-bedragen
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