Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden
Polis nr. 303 748
DEKKINGSOVERZICHT
HOOGTE EN MAXIMALE DEKKING

GEDEKTE GEBEURTENISSEN

•

•
•

Als gevolg van een gedekte gebeurtenis (behoudens hierna
genoemde gebeurtenissen)

ANNULERING
Terugbetaling van de annuleringskosten volgens de tabel voorzien in
de Algemene Verkoopvoorwaarden, tot een maximale uitkering van:
? € 6500 per verzekerde persoon,
? en € 32.000 per Schade voor alle personen die op onderhavige
polis worden verzekerd, tot maximaal de totale annuleringskosten.

EIGEN RISICO OF
'INTERVENTIEDREMPELS'
Per huuraccommodatie: € 45

Als gevolg van een wijziging in de vakantiedagen door de
werkgever

- 25 % van het bedrag van de
gedekte annuleringskosten met
minimum € 150, per verzekerde
huuraccommodatie

Als
gevolg
van
gekenmerkte
diefstal
identiteitspapieren binnen 48 uur voor Vertrek

- €
30 per verzekerde
huuraccommodatie wanneer de
prijs van de huuraccommodatie
lager is dan € 150

van

REISONDERBREKING

•

Wanneer het verblijf wordt onderbroken om één van de
gedekte gebeurtenissen

Vergoeding evenredig aan het aantal niet gebruikte dagen van de
gehuurde accommodatie (vervoer niet inbegrepen), tot een
maximumuitkering van:
- per verzekerde huuraccommodatie: € 6500
- per gebeurtenis: € 32.000

Geen

ANNULERING
Wanneer de Verzekerde zijn reservering annuleert, kan de gehele of een deel van de prijs van de prestaties, annuleringskosten genoemd, inhouden; h oe
dichter bij de datum van Vertrek, hoe hoger de kosten. Deze worden berekend volgens de tabel op het Dekkingsoverzicht.
GEDEKTE GEBEURTENISSEN IN GEVAL VAN ANNULERING
Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand, Letselongeval,
De psychische aandoening of depressie van de Verzekerde
Een contra-indicatie voor vaccinaties, gevolgen van vaccinatie of medische onmogelijkheid een preventieve behandeling te volgen
De oproep van de Verzekerde voor de adoptie van een kind
Het overli jden
Ontslag om economische redenen van de Verzekerde of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met
samenlevingscontract, op voorwaarde dat de overeenkomstige uitnodiging tot een individueel gesprek niet is ontvangen vóór de dag va n de afsluiting
van onderhavige polis en/of de reservering
Het verkrijgen van arbeid in loondienst of een stage met vergoeding,
De oproep van de Verzekerde voor een herexamen in het kader van zijn studie,
De wijziging door de werkgever van de Verzekerde van de data van de vakantiedagen die hij vóór de reservering van de Huuraccommodatie had
toegekend.
De niet-disciplinaire overplaatsing van de Verzekerde,
Ernstige Materiële schade als gevolg die rechtstreeks de volgende onroerende goederen betreft: het hoofdverblijf of de tweede woning van de
Verzekerde, zijn onderneming indien de Verzekering vakman, middenstander of bestuurder is, of indien hij een vrij beroep uitoefent,
Ernstige schade aan het voertuig van de Verzekerde die de tussenkomst van een professional vereist en binnen 48 uur voor Vertrek ontstaat,
Een Ongeval of pech van het vervoermiddel dat door de Verzekerde wordt gebruikt voor zijn voorafgaand vervoer, met als gevolg een vertraging van
meer dan twee (2) uur
Als gevolg van Gekenmerkte diefstal van identiteitspapieren van de Verzekerde binnen 48 uur vóór Vertrek (
De oproep van de Verzekerde voor een transplantatie tijdens de duur van het verblijf.
De verplichte, onvoorziene en niet-uitstelbare oproep van de Verzekerde om als getuige of jurylid voor een rechtbank te verschijnen.
De Annulering van personen die alleen of met z'n tweeën overblijven als gevolg van de gedekte Annulering van één van de verzekerden, op
voorwaarde dat alle personen gedekt worden door onderhavige polis en op hetzelfd e inschrijvingsformulier van de verzekerde prestatie, staan
vermeld.
REISONDERBREKING
IN HET GEVAL VAN EEN REISONDERBREKING:
We garanderen, binnen de beperkingen die voorkomen op de bovenstaande tabel van garantiebedragen en franchises, de betaling van ee n vergoeding (in
verhouding tot het aantal niet-gebruikte reisdagen en het aantal personen dat de verblijfplaats effectief heeft verlaten), wanneer uw verblijf wordt
onderbroken om één van de volgende redenen:
• uw medische repatriëring, die van uw verzekerde gezinsleden, georganiseerd door een andere bijstandsmaatschappij,
• uw hospitalisatie ter plaatse,
• uw vervroegde terugkeer:
In het geval van ziekte of een ongeval, met als gevolg een dringende hospitalisatie, die aanvangt tijdens de duur van uw verblijf.
Om een uitvaart bij te wonen, als gevolg van het overlijden van een lid van uw familie.
In het geval van materiële schade aan:
- uw hoofdwoning of tweede verblijf,
- uw landbouwbedrijf
- uw professionele ruimtes
DE HOOGTE VAN DE DEKKING
Terugbetaling van de annuleringskosten volgens de tabel voorzien in de Algemene Verkoopvoorwaarden, tot een maximale uitkering van:
? € 6500 per verzekerde persoon,
? en € 32.000 per Schade voor alle personen die op onderhavige polis worden verzekerd, tot maximaal de totale annuleringskosten.
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
De polis dient te worden afgesloten:
•
voor de 'Annuleringsdekking': op de dag van de reservering of uiterlijk binnen 2 werkdagen volgend op de reservering;
•
voor de dekking 'Reisonderbreking': voor het Vertrek, op voorwaarde dat de Verzekerde niet al een vervoermiddel heeft genomen om zich op
de plaats van verblijf te bege ven.
De dekkingen treden in werking:
•
voor de 'Annuleringsdekking': om 0.00 uur op de dag volgend op de betaling van de premie.
•
voor de dekking 'Reisonderbreking': om 0.00 uur op de dag van Vertrek vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en op zijn vroegst na betaling
van de premie.

