Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell
vennootschap naar Maltees recht, met zetel te Malta, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en
het FSMA (nummer 2787)

Tijdelijke annuleringsverzekering All Risk
Disclaimer: Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het is niet afgestemd op uw specifieke
individuele behoeften en de in dit document opgenomen informatie is niet exhaustief. Gelieve voor volledige informatie over de rechten en plichten van de
contractpartijen, waaronder de dekkingen en uitsluitingen, de precontractuele en contractuele documenten betreffende het verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De annuleringsverzekering ALL RISK is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar tussenkomt in kosten die worden veroorzaakt door de annulering van
een vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantieverblijf, wegens bepaalde omstandigheden die dateren van na het afsluiten van de verzekeringspolis en de
boeking van de reis.

Wat is niet verzekerd?*

Wat is verzekerd?*


Gebeurtenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding
geven tot annulering van de reis die de verzekerde kende op de
inschrijvingsdatum.

Stabiele ziekte en gevolgen van een ongeval tot de 3e graad,
daterend van vóór het afsluiten van de polis



De verzekerde heeft geen zin om te reizen.



Overlijden tot de 3e graad





Zwangerschap & onvoorziene zwangerschapscomplicaties

Annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet
tastbare of verifieerbare reden die niet met de nodige
bewijsdocumenten kan aangetoond worden;



Ontslag, intrekking verlof, nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen





Echtscheiding of feitelijke scheiding

Kosten die reeds door derden (bijvoorbeeld overheden,
reisorganisator,…) worden gedekt;



Vroegtijdig dringende terugkeer of uitgesteld vertrek





Onvoorziene zorg voor een familielid tot de 2e graad na hospitalisatie

Quarantainekosten indien het vakantieland voor alle personen die
het land binnenkomen quarantaine voorschrijft en indien de
verzekerde hiervan op de hoogte was op de inschrijvingsdatum.



Elke andere persoonlijke en aantoonbare redenen tot annulering
zoals o.a. niet-stabiele ziekte (75% gedekt)



Uitbraak epidemie/pandemie waardoor het reisadvies de
bestemming niet groen kleurt (75% gedekt)



Quarantainekosten gemaakt ter plaatse (75%)



Ziekte en ongeval tot de 3e graad, daterend van na het afsluiten van
de polis



Wie is verzekerd?


De reiziger die in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst
vermeld staan onder de “begunstigden” en die gedomicilieerd zijn in
een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland.

*Voor een volledig overzicht en een gedetailleerde omschrijving van de
dekkingen, de plafonds en de uitsluitingen verwijzen we naar de algemene
voorwaarden.

Zijn er beperkingen in dekking?
!
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering Platinum of upgraden van de annuleringsverzekering Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7
*Voor een dagen
volledig
vandeze
de dekkingen,
de plafonds
uitsluitingen
na overzicht
boeking mits
datum minstens
57 dagenenvoor
afreis ligt. Uiteraard geldt de uitgebreide dekking enkel voor redenen die dateren van na de
verwijzen we
naar deMen
algemene
voorwaarden.
upgrade.
kan nooit
dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben voltrokken, of waarvoor er aanwijzingen zijn dat deze zich zullen
voltrekken (verhoogd risico).
!

Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering wordt niet toegelaten.
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Waar ben ik verzekerd?


Wereldwijd vanaf 1 overnachting

Wat zijn mijn verplichtingen?
Verplichtingen bij onderschrijving:

ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen.
Verplichtingen tijdens de duur van de overeenkomst:

iedere wijziging aan het verzekerde risico melden (bijv. aantal personen dat gedekt is, bestemming van de reis, te verzekeren bedrag …).
Verplichtingen bij schadegeval:

de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzigingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal hij de
reisorganisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om zijn reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken;

de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website https://claims.tui.be

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U betaalt de premie wanneer u via de website van TUI of via een Reisagentschap de verzekering onderschrijft tijdens de boeking van uw reis. Betaling is mogelijk via
overschrijving, bancontact of kredietkaart.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De dekking is tijdelijk en neemt aanvang bij de betaling van de premie na onderschrijving van dit verzekeringsproduct en duurt tot de vertrekdatum van het
reiscontract. De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
De verzekeringsovereenkomst kan niet voortijdig stopgezet worden maar eindigt automatisch op de einddatum vermeld in de bijzondere voorwaarden..
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