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Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering
(indien verzekerd)

De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering vormen samen met de Algemene
voorwaarden Idéaalpakket één geheel. De Algemene voorwaarden Idéaalpakket gelden, tenzij hiervan in de bijzondere
voorwaarden van deze module wordt afgeweken. De module Doorlopende annuleringsverzekering kan alleen tezamen
met de module Doorlopende reisverzekering afgesloten worden. Op het moment dat de module Doorlopende
reisverzekering eindigt, eindigt ook de module Doorlopende annuleringsverzekering.
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Artikel 1 - Aanvullende begripsomschrijvingen
Annuleringskosten
De (gedeeltelijke) reissom en de administratiekosten die u moet betalen bij annulering.
Familieleden
•
1e graad: uw (ex)echtgenoot of (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd
partnerschap of een samenlevingscontract hebt, ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen,
adoptiekinderen en stiefkinderen;
•
2e graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen.
Kinderen
Uw eigen kinderen, uw geadopteerde kinderen en uw stiefkinderen.
Ongebruikte reisdagen
Reisdagen die u onvoorzien niet heeft doorgebracht op uw bestemming of in uw verblijf.
Opzet
Er is sprake van schade door opzet, als de schade het beoogde doel, het zekere gevolg of redelijkerwijs te verwachten gevolg is
van een bepaald handelen of nalaten.
Reis
Geboekt vervoer en/of verblijf bedoeld voor ontspanning en recreatie. Dus niet voor uw werk of voor uw betaalde functie.
Reisgenoot
Een persoon met wie u samen een reis of verblijf heeft geboekt. Deze persoon staat niet als verzekerde op uw polisblad vermeld,
maar wel op het boekings- of reserveringsformulier.
Reissom
Het totale bedrag dat u betaald heeft voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf. Kosten die u op de plaats van
bestemming maakt, zijn geen onderdeel van de reissom. Dit zijn bijvoorbeeld (deel)reizen en excursies.
Verzekerde(n)
1. u, de verzekeringnemer;
2. de tot zijn huishouden behorende personen, voor zover dezen op het verzekeringsbewijs vermeld staan.

Artikel 2 - Gewijzigde omstandigheden
Houdt u er rekening mee dat u de volgende wijzigingen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum aan AnsvarIdéa
moet doorgeven:
1. Verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het polisblad.
2. Verhuizing naar een ander adres.

Artikel 3 - Dekking
1.

Verzekerde bedragen
AnsvarIdéa vergoedt, tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde sommen, de kosten van:
a. annulering van de reis tot en met de dag van vertrek of de ingangsdatum van de huur;
b. vertraging bij vertrek;
c. afbreking van de reis met voortijdige terugkeer.
Ontvangt één van de verzekerden geld van de reis- of huursom terug van het hotel, de reis- of vervoersorganisatie of de
verhuurder, dan brengt AnsvarIdéa dit in mindering op de vergoeding.
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Wanneer dekking
a. Annulering van de reis tot en met de dag van vertrek of de ingangsdatum van de huur.
U heeft recht op vergoeding als de reis- of huurovereenkomst onverwacht wordt geannuleerd door:
1.
overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig ongeval letsel van een verzekerde;
2.
overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig ongeval letsel van een familielid van een verzekerde in de 1e of 2e
graad of een met de verzekerde duurzaam samenlevend persoon;
3.
het op een medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis of het verblijf verplichte inenting;
4.
een van belang zijnde zaakschade door brand, inbraak, explosie, blikseminslag, storm of overstroming, die het
eigendom van de verzekerde of het bedrijf, waarbij deze werkzaam is, treft en zijn aanwezigheid dringend
noodzakelijk maakt;
5.
onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde met een vast dienstverband, door een onverwachte gehele of
gedeeltelijke sluiting van het bedrijf, waarbij verzekerde werkzaam is;
6.
het uitvallen van het voor de reis door een verzekerde te gebruiken privé-motorrijtuig door brand, diefstal,
explosie, aanrijding of enig ander van buitenkomend onheil, als dit plaatsvindt binnen 30 dagen vóór de
vertrekdatum;
7.
het onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning door een verzekerde binnen 30 dagen vóór het begin
van de reis tot de laatste dag van de reisduur-/ huurovereenkomst;
8.
een plotselinge optredende ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of overlijden van in het buitenland
woonachtige familie of vrienden van een verzekerde, waardoor de voorgenomen huisvesting bij die familie of
vrienden gedurende de reis niet meer mogelijk is;
9.
het aanvaarden door een onvrijwillig werkloze verzekerde van een dienstbetrekking
• voor ten minste 20 uur per week en;
• een contractduur voor minimaal een half jaar.
Voorwaarde is dat de aanstelling alleen doorgaat als de reis geannuleerd wordt;
10. een zodanige beschadiging van het vakantieverblijf dat de voorgenomen huisvesting aldaar, of tijdelijk elders in de
directe omgeving en onder vergelijkbare omstandigheden, niet mogelijk is;
11. het onverwacht, buiten de schuld van verzekerde, niet verkrijgen van een noodzakelijk visum dan wel een
onverwachte intrekking daarvan door de daartoe bevoegde autoriteiten;
12. een verzekerde na een afgelegd eindexamen plotseling voor een herexamen wordt opgeroepen dat alleen tijdens
de reis-, verblijf- of huurperiode kan worden afgelegd;
13. een gebeurtenis zoals beschreven in artikel 3, lid 2, sub 1 t/m 12 van deze voorwaarden, die voor een niet op deze
polis verzekerde reisgenoot een reden voor annulering is.
Hierbij geldt nog als voorwaarde dat:
• de verzekerde hierdoor alleenreizend wordt;
• de betreffende reisgenoot samen met de verzekerde op reis is gegaan en ook samen met hem zou
terugkeren;
• de verzekerde niet zelf een beroep kan doen op de annuleringsverzekering van de reisgenoot.

2.

b.

Vertraging bij vertrek
U heeft recht op vergoeding bij vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op
de eerste reisbestemming. Op voorwaarde dat de oorzaken van de vertraging buiten de wil van de verzekerde en/of
reis- of vervoersorganisatie liggen. AnsvarIdéa vergoedt u de reis-/huursom voor de niet-genoten reisdagen, waarbij
geldt dat:
•
voor een vertraging van 8 tot 20 uur 1 dag wordt vergoed;
•
voor een vertraging van 20 tot 32 uur 2 dagen worden vergoed;
•
voor een vertraging van langer dan 32 uur 3 dagen worden vergoed.
Deze dekking geldt uitsluitend voor reis-, verblijf- of huurarrangementen langer dan 3 dagen.
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c.

Afbreking van de reis met voortijdige terugkeer
U heeft recht op vergoeding als de reis of het verblijf voortijdig wordt afgebroken door een verzekerd schadevoorval
genoemd in lid 2 sub a, met uitzondering van het gestelde in lid 2 sub a3 en a6. AnsvarIdéa vergoedt u de reis/huursom voor de niet genoten reisdagen (in verhouding tot het totaal aantal reis- of huurdagen). Kan een verzekerde
door opname in een ziekenhuis niet naar huis terugkeren, dan gelden in de reis-/ huurperiode de opnamedagen als nietgenoten reis(huur)dagen. Deze regel geldt dan ook voor de met hem samen reizende gezinsleden.

Artikel 4 - Uitsluitingen
Naast het gestelde in artikel 6 van de module doorlopende reisverzekering geeft AnsvarIdéa geen vergoeding, als de kosten
veroorzaakt of ontstaan zijn door:
1. ziekte, aandoening of afwijking of de gevolgen daarvan, die bij het aangaan van de reis-/huurovereenkomst bestonden of
klachten veroorzaakten. Terwijl de aard daarvan zodanig was dat met de mogelijkheid van annulering of voortijdige
terugkeer rekening moest worden gehouden;
2. zwangerschap, bevalling of de gevolgen daarvan. AnsvarIdéa vergoedt u of de verzekerde de kosten wel, als de klachten
optreden binnen de eerste 7 maanden van de zwangerschap en niet konden worden voorzien bij het aangaan van de reis;
3. een poging tot zelfdoding van verzekerde.

Artikel 5 - Verplichtingen bij schade
Naast het gestelde in artikel 7 van de module doorlopende reisverzekering heeft de verzekerde of erfgenaam de verplichting:
1. bij iedere gebeurtenis, waaruit een annulering kan voortvloeien, de reis- of huurovereenkomst onmiddellijk, maar in elk
geval binnen driemaal 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend), telefonisch of schriftelijk te annuleren bij de
organisatie, waarmee de overeenkomst is gesloten of waar deze is geboekt. Voldoet een verzekerde hieraan niet, dan
vergoedt AnsvarIdéa nooit meer dan de annuleringskosten, die verschuldigd zouden zijn als de verzekerde binnen driemaal
24 uur had geannuleerd;
2. onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Daarnaast is de
verzekerde verplicht zich op verzoek en op kosten van AnsvarIdéa door een door AnsvarIdéa aangewezen arts te laten
onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen;
3. de originele, volledig gespecificeerde nota(’s) van de reis- of huurovereenkomst en bij annulering de annuleringsnota te over
leggen.
Het is belangrijk dat alle in dit artikel genoemde verplichtingen door u, de verzekerde of de erfgenamen nagekomen worden.
Gebeurt dit niet, dan zijn aan de verzekering geen rechten te ontlenen, indien AnsvarIdéa daardoor in een redelijk belang is
geschaad.
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