
 

 

Internationale Uitvaartverzekering 

 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
Verzekeraar: IMA Assurances S.A.- Franse verzekeringsmaatschappij geregeld volgens de Verzekeringswet - naamloze 
vennootschap met een kapitaal van 7.000.000 euro geregistreerd onder het nummer 481.511.632 RCS Niort, met haar 
maatschappelijke zetel te 118, avenue de Paris - F-79000 Niort. 
Product: INJAD ZONDER GRENZEN 
 

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van het product. Er wordt geen 
rekening gehouden met persoonlijke specifieke behoeften en verzoeken. Volledige informatie over dit product is te vinden in 
de precontractuele en contractuele documentatie.  
 

Over welk type verzekering gaat het?   

Met het product “INJAD ZONDER GRENZEN” is enerzijds de uitvoering mogelijk van bijstandsmaatregelen ten gunste van de 
verzekerden in geval van ziekte, lichamelijke letsels of overlijden en anderzijds in geval van defecte voertuigen, ongevallen of diefstal 
van voertuigen of goederen. 

  Wat is verzekerd? 
 

DE GARANTIES DIE SYSTEMATISCH ZIJN VOORZIEN 

✓ Repatriëring van het lichaam (voorbereiding van 

het stoffelijk overschot, kosten voor de kist, 

vervoer van het stoffelijk overschot, 

formaliteiten): vanaf de plaats van overlijden tot aan 

de begraafplaats in geval van overlijden buiten het 

land van vestiging 

✓ Vervoer van het stoffelijk overschot naar de 
begraafplaats in geval van overlijden in het land van 

vestiging 

✓ Vergoeding van de kosten van repatriëring van het 
stoffelijk overschot naar de begraafplaats in geval 

van overlijden buiten het grondgebied, met een 

maximum van 4.600 euro 

✓ Begeleiding van de overledene: betaling van de 
(retour)tickets voor een naaste in geval van overlijden 

in het land van vestiging of twee naasten in geval van 

overlijden buiten het land van vestiging   

✓ Vergoeding van de reiskosten in geval van 
overlijden van een ouder tot € 700, indien de reis 

plaatsvindt met een voertuig draagt IMA bij tot € 

450 inclusief btw    

✓ Bijdrage aan de begrafeniskosten tot € 1.300  

✓ Medisch vervoer in geval van ziekte of ongeval 

✓ Repatriëring naar het land van vestiging voor 
verdere verzorging 

✓ Voorschot voor medische kosten tot € 3.500 

✓ Aanwezigheid van een naaste in geval van een 

ziekenhuisopname van meer dan 10 dagen 

✓ Wegslepen van het voertuig in geval van een defect 

voertuig of een ongeval 

✓ Vergoeding van de terugreis of lokale 

verblijfskosten, afhankelijk van de duur van stilstand 

van het voertuig 

✓ Voorschot van financiële middelen voor de 

reparatie van het voertuig 

✓ Terughalen van het gerepareerde voertuig: 

vergoeding van het transport naar de garage of het 

 

 Wat is niet verzekerd?
 

  Overlijden buiten de geldigheidsduur van het contract 

  Gebeurtenissen die binnen 50 km van de woonplaats 
plaatsvinden  

  Gebeurtenissen die zich voordoen buiten een reis naar of 
vanuit Marokko  

  Gebeurtenissen die zich voordoen tijdens een verblijf in 
Marokko van meer dan 90 opeenvolgende dagen  

  Overlijden tijdens een verblijf in Marokko van meer dan 180 
opeenvolgende dagen. 

 
 

 Zijn er uitsluitingen van de dekking? 
 
 BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN 
 

 Sterfgevallen veroorzaakt door een hernieuwde aanval van 
een eerdere ziekte 

 Betaling van de begrafeniskosten bij overlijden van baby's 
jonger dan 3 maanden of bij doodgeboren baby's 

 Medische kosten die in het land van vestiging zijn gemaakt of 
die het gevolg zijn van een chronische of psychische 
aandoening 

 Gebeurtenissen die plaatsvinden als gevolg van deelname aan 
sportwedstrijden, concours, rally's, enz. 

 De effecten of gevolgen van drugs- of alcoholgebruik 

 Vrijwillig begaan van inbreuken op de lokale regelgeving 

 Deelname aan rellen, gevechten of aanvallen 
 
 VOORNAAMSTE RESTRICTIES  
 

 Overlijdensuitkeringen worden toegekend na een wachttijd 
van 3 maanden. 

 De  verzoeken om terugbetaling dienen  binnen 3 maanden 
na het overlijden te worden ingediend. 

 Vergoeding van de kosten van repatriëring van het 
stoffelijk overschot in geval van overlijden buiten het 
grondgebied , tot een maximum van € 4.600  

 Bijdrage aan de begrafeniskosten volgens bewijsstukken 

 Wegslepen voertuig naar de dichtstbijzijnde garage tot € 220 

 Voorschot in contanten voor de reparatie van het voertuig 



  
 

 

 
 

 Waar heb ik dekking? 
 

   De bijstandsuitkeringen zijn van toepassing in de volgende landen: Algerije, Andorra, Balearen, België, Bulgarije, Canarische 
Eilanden, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Marokko, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San 
Marino, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad. 
 

   Medische, voertuig- en rechtsbijstandsuitkeringen worden alleen toegekend in geval van ongevallen die zich voordoen tijdens de 
reis naar of vanuit Marokko. 
 

 
 

 Wat zijn mijn verplichtingen?
 

 

Op straffe van de sancties die in de contractuele documentatie zijn opgenomen, wordt het volgende bepaald 

- Bij ondertekening van het contract: 
De Bijzondere Voorwaarden dienen nauwkeurig te worden ingevuld en ondertekend. 
Verstrek alle door de verzekeraar gevraagde bewijsstukken 
 
- Tijdens de duur van het contract:   
Informeer de verzekeraar in geval van een adreswijziging, wijziging van bankgegevens, gezinssituatie, sociale zekerheidsregeling. 
Betaal de premie waarin het contract voorziet 
 
- In het geval van schade: 
Informeer de verzekeraar wanneer zich een gedekte gebeurtenis voordoet. 
Verstrek alle bewijsstukken die nodig zijn voor de betaling van de prestaties waarin het contract voorziet.  
 

 
 

 Wanneer en hoe betalingen te verrichten? 
 
De premie is betaalbaar op de dag van de inschrijving, per automatische incasso of creditcard, alsook bij elke verlenging van het 
contract binnen 10 dagen na ontvangst van het bericht over de vervaldag van het contract. 

 

 
 

 Wanneer begint en eindigt de dekking?
 

 
Het contract treedt in werking op de datum en het tijdstip vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, onder voorbehoud van betaling van de 
premie. 
  
De verzekerde beschikt over een opzeggingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van afsluiting van het contract in geval van een 
inschrijving op afstand of thuis. 
Het contract wordt gesloten voor de duur die in de Bijzondere Voorwaarden is voorzien, en wordt automatisch verlengd van jaar tot jaar 
op de vervaldatum, tenzij het door een van de partijen wordt opgezegd in de gevallen en onder de voorwaarden die in het contract zijn 
vastgelegd.  

sturen van een chauffeur 

✓ Voorschot van de strafrechtelijke borgsom 

✓ Vergoeding van de advocatenkosten 

✓ Medische informatie telefonisch tijdens een 

verblijf in Marokko 

✓ Teleconsultatie door een arts tijdens een verblijf in 

Marokko 

 
Garanties voorafgegaan met een  zijn systematisch 
voorzien in het contract.  

tot € 1.700 

 Voorschot van strafrechtelijke borgsom tot € 5.200 

 Advocatenkosten tot €1.740 



  
 

 

 
 

 Hoe kan ik het contract opzeggen?
 

 
Het contract kan worden beëindigd: 
 
- Op de vervaldatum van het contract: door het verzenden van een aangetekende brief of verklaring tegen een ontvangstbewijs aan het 

agentschap AWB E of door een buitengerechtelijke akte, ten minste 2 maanden voorafgaand aan deze datum. Het poststempel geldt als 

bewijs dat de opzegtermijn in acht is genomen. 

- Bij wijziging van de premie: tot 15 dagen voor de jaarlijkse vervaldag van het contract. 

 


