
BANKWAARBORG 

 

Overwegende dat onze client _____________________________________________, 

met zetel te ______________________________________________________ 

teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen gesteld in artikel 54 van de wet van 21 november 2017  

betreffende de pakketreiswet (PRW) en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en het K.B. dd.29 mei 

2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 

reisarrangementen en reisdiensten, verzekerd is bij MS Amlin Insurance SE, met maatschappelijke 

zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II laan 37. 

 

Overwegende dat MS Amlin Insurance SE in het kader van de verzekering “financieel onvermogen” 

een bankwaarborg eist van cliënt. 

 

Verklaart ondergetekende, BANK _________________________________, met zetel 

te______________________________________________________, zetel ____________ en hier 

vertegenwoordigd door _______________________  

in opdracht en voor rekening van cliënt, zich - ten gunste van MS Amlin Insurance SE - 

onvoorwaardelijk garant te stellen voor de betaling van alle bedragen die deze maatschappij zal 

dienen te betalen overeenkomstig artikel 54 van bovenvermelde wet en haar desbetreffende 

uitvoeringsbesluiten, ingevolge het financieel onvermogen van de cliënt, evenals voor de goede 

uitvoering van alle verplichtingen welke de cliënt tegenover MS Amlin Insurance SE heeft uit hoofde 

van het verzekeringscontract. 

 

Op haar eerste verzoek, zal ondergetekende aan MS Amlin Insurance SE een bedrag betalen van 

__________________ euro ( ______________ EUR) in hoofdsom, zonder aan MS Amlin Insurance 

SE enige exceptie te kunnen tegenwerpen die voortvloeit uit de relatie bank-opdrachtgever of uit de 

relatie tussen opdrachtgever- MS Amlin Insurance SE. 

 
Het verzoek tot betaling van MS Amlin Insurance SE dient te geschieden bij aangetekend schrijven 
aan de bank, waarop de bank binnen de drie bankwerkdagen zal overgaan tot storting op de door MS 

Amlin Insurance SE vermelde rekening. 

 

Het bedrag van onderhavige garantie vermindert automatisch ten belope van elke betaling die 

krachtens deze garantie is verricht.  

 

Onderhavige garantie neemt een aanvang te rekenen van de ondertekening dezer en geldt voor 

onbepaalde duur. 

 

De garantie kan opgezegd worden per aangetekend schrijven. De opzegging gaat in drie maanden na 

de afgifte van de aangetekende brief ter post. 

 

De garantie blijft verworven zelfs na het verstrijken van de voornoemde opzegtermijn, enerzijds voor 

bedragen en kosten gedragen door MS Amlin Insurance SE m.b.t. prestaties als bedoeld in voormeld 

art. 54 die betrekking hebben op door onze cliënt tijdens de duur van het verzekeringscontract 

afgesloten reiscontracten en anderzijds voor bedragen waartoe onze cliënt uit hoofde van het 

verzekeringscontract verplicht was tijdens de duur van de garantie. 

Hoe dan ook dient elk beroep op onderhavige garantie ons te bereiken binnen het jaar volgend op het 

verstrijken van voornoemde opzegperiode. 

 

De rechten uit hoofde van deze garantie zijn niet overdraagbaar. 

 

Het Belgisch recht is van toepassing voor deze garantie en voor de beslechting van alle geschillen in 

dit verband zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 
Opgemaakt te _____________________, op ___________________ 

 

 

 


