Annulering

in package met de bijstand

Top Europe
& Top World

Prijs tijdelijke packages

€ 2.500 p/p

van € 1.000
tot € 2.500 p/p

Europe Classic, Individueel
Bestemmingen binnen Europa, Premie/persoon

Prijzen in €

Voorwaarden

z.o.z.

z.o.z.

Vertraging bij afreis

na 48u €25 tot
€75 p.p.

na 6u € 75 tot
€150 p.p.

Bijstand personen & bagage
Niet-verbleven dagen

Max. € 2.500

Bagage:
• Eerste risico
• Vertraging
• Vervangen documenten bij
verlies, diefstal of brand

€ 500
48u - € 150
-

Medische kosten

€ 25.000

€ 500.000

Medische naverzorging

€ 2.500

€ 6.500

Repatriëring na ziekte, ongeval
of overlijden van de verzekerde

Onbeperkt

Onbeperkt

Min. 5 dagen in ziekenhuis:
• Reisbiljet familielid
• Verblijfskosten familielid

Algemene opties

Europe
Classic

Max. € 1.000
tot max. € 2.500
€ 1000
12u - € 300
Onbeperkt

Met annulering

indien reeds bijstand personen is onderschreven

Optie 1: Sportgarantie

Zonder annulering

≤ 5 dagen

€ 21,90

€ 17,50

≤ 8 dagen

€ 35,01

€ 21,45

≤ 15 dagen

€ 50,94

€ 28,59

≤ 22 dagen

€ 66,85

€ 42,92

Wanneer door verlies, diefstal, beschadiging of het te laat afleveren door de
transportmaatschappij van het vanuit de woonplaats meegebracht sportmateriaal
of -kledij het doel van de reis niet meer kan doorgaan, vergoedt de verzekeraar
de kosten voor de huur van het materiaal of de kledij gedurende de duur van de
reis, en dit voor een bedrag van maximaal €50 P/d en € 300 P/R

Europe Classic, Familie (> 3 pers.)
Bestemmingen binnen Europa, Premie/familie

Prijzen in €

Met annulering

Zonder annulering

≤ 5 dagen

€ 65,66

€ 42,92

≤ 8 dagen

€ 105,05

€ 64,36

≤ 15 dagen

€ 152,82

€ 85,81

≤ 22 dagen

€ 200,56

€ 128,72

Top Europe
Annulering p/p

Prijzen in €

• Voertuig max. 3,5 ton
• Repatriëring van het voertuig na immobilisatie

zonder

tot € 1.000

tot € 1.750

tot € 2.500

≤ 5 dagen

€ 15,60

€ 45,50

€ 74,09

€ 93,59

Doorgeven van dringende
boodschappen

Onbeperkt

Onbeperkt

≤ 8 dagen

€ 26,00

€ 54,61

€ 84,50

€ 104,01

≤ 12 dagen

€ 36,40

€ 65,00

€ 94,90

€ 114,40

Voorschieten strafrechterlijke
borgsom t.g.v. verkeersongeval

€ 12.500

€ 12.500

≤ 16 dagen

€ 45,50

€ 74,09

€ 104,01

€ 123,49

≤ 22 dagen

€ 67,60

€ 97,50

€ 126,09

€ 143,00

Voorschot honoraria advocaten

€ 1.250

€ 1.250

Redding- en opsporingskosten

-

€ 7.500

zonder

tot € 1.000

tot € 1.750

tot € 2.500

€ 35,00

€ 54,61

€ 84,50

€ 104,01

Vergoeding niet-verbleven dagen

tot € 10.000

Annulering + reisonderbreking
Minimum € 20/polis

%

Forfait reizen

5,30

Zeecruise, verhuring, tickets

6,50

WIJ LOSSEN
UW VAKANTIEPROBLEMEN OP!

Familie P/D
€ 9,66

De polis geldt voor Europese landen

Onbeperkt
€ 75 p/d max. €500

≤ 5 dagen

Individueel P/D/P/P
€ 3,22

Optie 2: Bijstand voertuig

Onbeperkt
€ 75/p/d max.€500

Top World
Annulering p/p

• Ongevallen bij diepzeeduiken tot max. -45m
• Skigarantie
• terugbetaling skipas € 200
• breken van eigen of gehuurde ski’s - snowboard € 375
• diefstal van eigen of gehuurde ski’s - snowboard € 250
• terugbetaling ski- of snowboardlessen € 200
• skiën buiten piste
• Huur sportmateriaal - sportkledij

≤ 8 dagen

€ 48,00

€ 74,09

€ 104,01

≤ 12 dagen

€ 74,51

€ 100,10

€ 130,00

€ 123,49
€ 149,50

≤ 16 dagen

€ 97,50

€ 126,09

€ 155,99

€ 175,50

≤ 22 dagen

€ 143,00

€ 169,01

€ 188,49

€ 208,00

WE INSURE YOUR HOLIDAY

•
•
•
•

(defect, ongeval of diefstal)

Opsturen van wisselstukken
Sleepkosten: onbeperkt
Huren vervangend voertuig: max. 5 dagen
Bij immobilisatie (repatriëring of het sturen van een vervangende chauffeur)

(uitgesloten: Egypte, Marokko, Tunesië, Cyprus, Madeira, Malta, Turkije (Aziatisch
gedeelte)

Prijzen in €

€ 4,26/dag/voertuig - min. 6 dagen

Optie 3: Dekking natuurrampen
Bij noodzakelijk verlengd verblijf in het buitenland door overmacht ten
gevolge van:
• Natuurrampen
• Atmosferische omstandigheden
Komen wij tussen in de noodzakelijke kosten tot max. €500,-, max. 5
dagen per verzekerde.
(logies, ontbijt en transport van en naar de luchthaven of treinstation)

Prijzen in €

Individueel P/D/P/P
€ 9,09/reis

Familie
€ 27,27/reis

Europa = Gedekte landen onder de term “Europa” zijn: België, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Letland, Lithouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Rusland (Europees gedeelte), Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Turkije,
Zwitserland, Noorwegen, Egypte, Marokko, Tunesië, Andorra, Monaco, San
Marino, Liechtenstein, Vaticaanstad, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro,
Macedonië.
Familie = De verzekerde - Alle personen die onder hetzelfde dak wonen Minderjarige kinderen van gescheiden ouders - Minderjarige kleinkinderen waarvan
de ouders niet meereizen.

Voorwaarden annulering max. € 10.000 p.p.
De verzekering dient te worden onderschreven binnen de week na de boeking
van de reis. Indien later: ereverklaring invullen.
Waarborg: zonder vrijstelling en leeftijdbeperking.
1.
Ernstige Ziekte, Ernstig Letsel of overlijden of dringende transplantatie van een
orgaan (als ontvanger of donor) van:
• een verzekerde; • een familielid; • de kinderen van nieuw samengestelde
gezinnen; • de persoon die belast is met de zorg voor minderjarige kinderen of
mindervaliden voor wie U wettelijk verantwoordelijk of wettelijke voogd bent; •
de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die onder zijn
hoede staat , de professionele vervanger.

Jaarpolissen

De polis eindigt automatisch na 364 dagen en er zal
gevraagd worden om te hernieuwen en opnieuw te betalen

ANNO

ANNO
GOLD

Ja

Ja

Onbeperkt

Onbeperkt

Medische kosten

€ 25.000

€ 500.000

Dekking
Bijstand personen wereldwijd + woning

De verzekeraar waarborgt de gevolgen van een chronische of reeds bestaande
ziekte of gezondheidstoestand van de verzekerde indien de behandelende
geneesheer verklaart dat de verzekerde medisch in staat was om te reizen, zowel
op het ogenblik dat de reis werd geboekt als op het ogenblik dat het contract werd
onderschreven, en op de vertrekdatum blijkt dat de verzekerde de reis niet meer kan
aanvatten omdat hij/zij een medische behandeling nodig heeft.

Repatriëring

Medische naverzorging

€ 6.500

€ 6.500

2.
3.
4.
5.

Redding- en opsporing

€ 7.500

€ 10.000

Annulering

nee

€ 2.500

Niet genoten vakantiedagen

nee

€ 2.500

Bagage

nee

€ 1.000

Natuurrampen

nee

Incl.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Overlijden van een familielid in de derde graad.
Aanzienlijke schade aan de woning of de bedrijfsruimte van een verzekerde.
Ontslag van de verzekerde.
Een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een nieuw bedrijf gedurende een periode
van ten minste 6 opeenvolgende maanden waarbij de verzekerde in de
afgelopen zes maanden niet werd tewerkgesteld.
Oproeping van een verzekerde om te verschijnen als partij, getuige of jurylid
door een rechtbank of andere openbare autoriteit.
Diefstal van documenten waardoor een verzekerde de reis niet kan aanvangen
of voortzetten.
Pech of ongeval met het voertuig van de Verzekerde, waardoor het voertuig
niet kan starten of de reis niet kan worden verdergezet als gevolg van een
ongeval, diefstal of brand.
Onvoorspelbaar en ongerechtvaardigd falen van een verzekerde om een
visum aan te vragen.
De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde als gevolg van ontslag,
overlijden, ziekte of ongeval van de professionele vervanger van de
verzekerde, op voorwaarde dat de verzekerde hiervoor bewijs kan leveren.
Intrekking van het door de werkgever reeds toegekende verlof wegens
vervanging van een collega.
Problemen en complicaties tijdens de zwangerschap.
Herexamens
Oproep van de verzekerde voor de adoptie van een kind.
Oproep voor humanitaire hulp of militaire missie.
Zelfmoord van een familielid tot de 2e graad (de verzekerde is uitgesloten)
Dringende en niet-uitstelbare verhuis van een bejaard familielid tot de 2e graad
van een rustoord naar een ander rustoord.
Beëindiging van de huurovereenkomst van de woning.
Ontvoering van de verzekerde, zijn wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e),
inwonende personen, familielid tot 2de graad.
Als de verzekerde om medische redenen niet kan worden gevaccineerd of
geïmmuniseerd, op voorwaarde dat vaccinatie of immunisatie door de lokale
autoriteiten wordt vereist.
Annulering door een reisgenoot die op hetzelfde moment als de verzekerde
de verzekering is aangegaan, gedekt door een identiek contract bij dezelfde
verzekeraar, om een van de genoemde redenen en voor een groep van
maximaal 4 personen die tegelijkertijd de verzekering zijn aangegaan.
Kinderen exclusief. Een gezin wordt als 1 persoon beschouwd .
Echtscheiding,en feitelijk scheiding.
Home-of car jacking

Deze overeenkomst wordt beheerd door De Sombe bvba FSMA
14375 handelend als agent voor Europe Assistance NV. Deze folder
houdt geen verbintenis in. Voor de volledige voorwaarden: vraag uw
agent om informatie. Bezoek onze website: www.sunassistance.com

Prijzen
Basis premie
Optie 1 voertuig
Optie 2 sportgarantie
Optie 3 natuurramp

Single
Familie
1e
2e
Single
Familie
Single
Familie

€ 66,49
€ 86,30
€ 166,00
€ 101,52
€ 41,54
€ 124,63
€ 14,51
€ 43,53

€ 240,00
€ 337,99
€ 166,00
€ 101,52
€ 41,54
€ 124,63
Incl.
Incl.

Poliskosten: € 5/polis

Reis-, bijstand- en
annulatieverzekering
Sun Assistance
Deze folder heeft u ontvangen bij:

Stationsstraat 23,
9250 Waasmunster
Tel. +32 (0)52 46 01 46
office@sunassistance.com

WE INSURE YOUR HOLIDAY

