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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.
Welk soort verzekering is dit?
Wij bieden u een ‘speciale risico’ –verzekering aan. Deze zal u beschermen tegen financiële risico's in geval van
ontvoering (inclusief ‘express en virtual kidnapping’), kaping, dreiging met ontvoering, vrijheidsberoving, afpersing
of verdachte verdwijning van een verzekerd persoon.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Vier verzekerde risico’s :

Uitgesloten zijn schade en/of kosten veroorzaakt door o.a.:






Ontvoering/Losgeld
Afpersing persoonlijk letsel
Detentie
Afpersing schade aan eigendommen

Welke soorten schades en/of kosten worden
vergoed?



















Het betaalde losgeld of chantagegeld
Het betaalde losgeld of chantagegeld indien
dit verloren zou gaan tijdens de overdracht
Honoraria voor de diensten van
crisismanagers wanneer er zich een ernstige
gebeurtenis voordoet (bedreiging, afpersing,
ontvoering enz.)
Toegang tot een 24/7 hotline van een
gereputeerde crisismanager (WorldAware)
Honoraria en kosten van onderhandelaars,
PR-adviseurs, vertalers, juridische bijstand
Kosten voor persoonlijke
beschermingsmaatregelen
Reis- en verblijfkosten, ook voor gezinsleden
Beloningen voor informatie of informanten
Persoonlijk financieel verlies van het
slachtoffer
Salaris van het slachtoffer
Kosten ter genezing en revalidatie
Kosten voor psychiatrische / medische
behandeling
Financiële tegemoetkomingen voor
langdurige of permanente lichamelijke
beperkingen en de gevolgen van letsel of
overlijden als gevolg van een verzekerde
gebeurtenis
Repatriëringskosten in geval van overlijden
Overige kosten voor de vrijlating van het
slachtoffer

X
X

X

Overval, diefstal
Arrestatie van een verzekerde voor misdrijven of het ontbreken van verblijfs- of
werkvergunningen
Deelname van een verzekerde aan
staatsoperaties of aan operaties van
strijdkrachten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

Individuele onderdelen van de dekking
(bijzondere clausules) kunnen worden
overeengekomen met een lagere verzekerde som (sublimiet) die een speciale
kostendekking regelen zoals
- bedreiging of
- zorgwekkende verdwijning of
- evacuatie in een politieke noodsituatie.

!

Losgeld of chantagegeld kan alleen
worden terugbetaald als de verzekeraar
de geldige en toepasselijke sanctiewet
niet schendt door de terugbetaling uit te
voeren.

Hoeveel bedraagt de waarborgsom?




de overeengekomen waarborgsom wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis.
de overeengekomen sublimieten maken deel
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uit van de hoofdwaarborgsom

Waar ben ik gedekt?
 Deze ‘speciale risico’ –verzekering biedt wereldwijde dekking met inachtneming van het
geldende sanctierecht (Indien individuele terugbetalingen om deze reden niet mogelijk zijn,
geldt de dekking voor de andere waarborgen, zoals ondersteuning door een crisismanager
wel nog steeds).
Welke verplichtingen heb ik?
Verplichtingen zijn o.a.:

U dient alle vragen die gesteld worden (vragenlijst + mogelijks bijkomende vragen) volledig en naar
waarheid te beantwoorden.

U dient de verzekeringspremie volledig en tijdig te betalen.

De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van
de overeenkomst.

U bent verplicht om het bestaan van de verzekeringsdekking geheim te houden.

U dient de nodige maatregelen te nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader).

Indien een verzekerde gebeurtenis zich voordoet, dient u de benoemde crisismanager onmiddellijk te
contacteren (via de 24/7 hotline) alsook het indienen van een schriftelijke kennisgeving van een
schadegeval.
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene
Voorwaarden.
Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsverzoeken in geval van spreiding van de premie.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie.
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden.
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