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In het kader van de huidige omstandigheden heeft Europ Assistance Belgium besloten de
hiernavolgende aanpassingen aan haar algemene voorwaarden toe te voegen, met het doel
duidelijkheid te scheppen.
Wordt gewijzigd aan de geografische dekking, vermeld in de algemene voorwaarden:
“Uitgesloten landen en gebieden
- Zijn uitgesloten, de landen of streken in staat van (burger)oorlog, deze waar de veiligheid wordt
verstoord door oproer, volksopstanden, terrorisme, beperking van het vrije personen- en
goederenvervoer, stakingen of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van de
overeenkomst verhinderen, zelfs indien ze vermeld staan onder de gedekte landen. De situatie in de
uitgesloten landen kan wijzigen in functie van de binnenlandse of internationale evolutie van de landen
waar wij werkzaam zijn. Op dat vlak volgen wij de raad en aanbevelingen van de FOD Buitenlandse
Zaken.
- Zijn niet gedekt: landen, regio's of gebieden waarvoor de overheid van het land van domicilie een
algemeen reisverbod heeft uitgebracht of waarvoor ze het reizen verbiedt om een andere reden dan
een essentiële reis. Zijn ook niet gedekt, de landen van bestemming die een inreisverbod hebben
uitgevaardigd voor de onderdanen van het land/de landen waarvan de begunstigden van dit contract de
nationaliteit hebben.
- De gedekte landen (of één of andere van hun regio’s) kunnen vallen onder het sanctiebeleid van de
Verenigde Naties, van de Europese Unie, of onder enige andere toepasselijke sanctieregeling, waardoor
wij er verhinderd worden om het geheel of een deel van onze contractuele verplichtingen uit te voeren.
De lijst met de betrokken landen en regio’s kan met de tijd veranderen en is te allen tijde raadpleegbaar
via de link https://www.europ-assistance.be/nl/territoriale-beperkingen-business.
- Maken deel uit van de uitsluitingen: Noord-Korea, Syrië, Iran, Venezuela, Wit-Rusland, Myanmar
(Birma), Afghanistan, Russische Federatie, de Krim en de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk.

Territoriale beperkingen:
- Voor onderdanen van de Verenigde Staten die naar Cuba reizen, is de uitvoering van de
bijstandsdiensten of van de betaling van de prestaties onderworpen aan de levering van het bewijs dat
de reis naar Cuba de wetten van de Verenigde Staten naleeft. De notie « onderdanen van de Verenigde
Staten » slaat op elke persoon, waar hij zich ook bevindt, die de Amerikaanse burgerschap bezit of die
gewoonlijk in de Verenigde Staten verblijft (met inbegrip van de houders van een Green Card).”

