
SUNASSISTANCE  
 

Technische Fiche:      
TIJDELIJKE  POLISSEN                                                                                                                  

I. Annulering  + niet verbleven dagen  – Annulatie : max 10000 Euro pp 

II. ‘Europe Classic’: Bijstand + Verzekering + Bagage – (+ Annulering ) – Europe Classic 

III. ‘Top Europe / Top World’: Bijstand + Verzekering + Bagage – (+ Annulering ) – Top Europe & Top World 
 

 

I. Annulering                 (ZONDER VRIJSTELLING/EIGEN RISICO) 
 

1. Annulering  

1. Zware ziekte - lichamelijk ongeval of overlijden van:  

 -de verzekerde, zijn wettelijke of feitelijke echtengoot(-note), zijn familieleden tot de 2de graad 

 -schoonbroer(s), schoonzuster(s), schoonzo(o)n(en), schoondochter(s), schoonvader, schoonmoeder 

 -stiefouder(s), stiefkind(eren), stiefbroer(s), stiefzuster(s), halfbroer(s), halfzus(sen) 

 -de kinderen van nieuw samengestelde gezinnen die mee op reis gaan 
          -- 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 de verzekerde beroepshalve vervangt, op voorwaarde dat de verzekerde het bewijs ervan kan leveren. 
          -de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die onder zijn hoede staat. 

Met “DEKKING VOORAF BESTAANDE EN CHRONISCHE ZIEKTES – ZONDER VRIJSTELLING” 
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. 
2. Overlijden familie 3de graad 

3.    Aanzienlijke schade aan de woning of bedrijfsruimte van een verzekerde , binnen de 30 dagen die de vertrekdatum voorafgaan, 
        en waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde essentieel is en niet kan worden uitgesteld.        

4.    Ontslag van de verzekerde.. 

5.    Een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een nieuw bedrijf gedurende een periode van ten minste 6 opeenvolgende maanden 

6.    Oproeping van een verzekerde om te verschijnen als partij, getuige of jurylid door een rechtbank of andere openbare autoriteit. 

7.    Diefstal van documenten waardoor een verzekerde de reis niet kan aanvangen of voortzetten. 

8. 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 

9.    Onvoorspelbaar en ongerechtvaardigd falen van een verzekerde om een visum aan te vragen. 

10.  De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde als gevolg van ontslag, overlijden/ziekte/ongeval van de professionele ver- 
        vanger van de verzekerde, op voorwaarde dat de verzekerde hiervoor bewijs kan leveren. 

11. Intrekking van het door de werkgever reeds toegekende verlof wegens vervanging van een collega(die de verzekerde tijdens 
zijn reis zou vervangen),wegens ziekte, ongeval of overlijden, op voorwaarde dat de verzekerde persoon hiervoor het bewijs 
kan leveren. 

12.    Mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap. 

13.    Herexamen(s) die de verzekerde moet afleggen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de terugkeerdatum, en           
         die niet kan worden uitgesteld (niet bekend op het moment van de boeking) 

14.   Oproep van de verzekerde voor de adoptie van een kind. 

15.   Oproep van de verzekerde voor humanitaire hulp of voor een militaire missie op voorwaarde dat de verzekerde hiervan niet op 
        de hoogte was op het moment van de boeking. 
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16. Zelfmoord van een familielid tot de 2de graad. (de verzekerde is uitgesloten) 

17. Dringende en niet-uitstelbare verhuis van een bejaard familielid tot de 2e graad van een rustoord naar een ander rustoord,            
wegens faillissement of sluiting van het rustoord, in de periode tussen de datum van vertrek en 30 dagen na de terugkeerdatum van 
de reis (niet bekend op het moment van boeking)  

18. Beëindiging van de huurovereenkomst van de woning van de verzekerde door de eigenaar, op voorwaarde dat dit niet bekend 
was op het moment van boeking van de reis en dat de verzekerde zijn accommodatie moet verlaten tussen de datum van 
reservering en 30 dagen na de terugkeerdatum van de reis . 

19. Ontvoering van de verzekerde, zijn wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e) of personen die bij de verzekerde inwonen, elke 
familielid tot de 2de graad. 

20. Als de verzekerde om medische redenen niet kan worden gevaccineerd of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat vaccinatie of 
immunisatie door de lokale autoriteiten wordt vereist. 
 

21. 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  

 

22. Echtscheiding als de procedure is gestart na de boeking van de reis en op vertoon van een officieel document. 

23. Feitelijke scheiding, als één van de partners van woonplaats veranderde na de boeking van de reis en op vertoon van een       
officieel document. 

24. Er vond een home- of carjacking plaats in de week vóór de datum van vertrek (gerechtvaardigd door een proces-verbaal); De 
verzekeraar verstaat onder 

- Carjacking: de diefstal van de auto onder bedreiging van of met geweld voor de bestuurder. 

- Homejacking: binnendringen in het huis van de verzekerde met de bedoeling om de auto te stelen met of zonder bedreigingen van   
  de inwoners. 

2. Niet verbleven dagen na repatriëring max € 2.500 

3. Bagage eerste risico                            Europe classic : 500,00 Euro   Top Europe & world : 1000,00 Euro 
1. Diefstal, beschadiging  

 
 

TIJDELIJKE PACKAGES POLISSEN Europe Classic Top Europe Top World 

1. Annulering in combinatie met     
         bijstandsdekking en bagage. 

  

1. Dekking met waarborgen zie I. Annulering 
€ 2.500,00 Van 1000 tot  2.500,00 € Van 1000 tot 2.500,00 € 

 

2. Vertraging bij afreis 
Na 48u € 25,00/dag 

en max €75 - 3d 
Vanaf 6u: € 75,00- max.   

€ 150,00 /d-2d 
Vanaf 6u: € 75,00- max.   

€ 150,00 /d-2d 

2. Bijstand Personen 
  

Leeftijdsgrens geen geen geen 

Territoriale dekking Europa Europa  Wereld 

1. Repatriëring na ziekte, ongeval, overlijden onbeperkt onbeperkt onbeperkt 

2. Medische kosten zonder vrijstelling €  25.000,00 € 500.000 € 500.000 

3.  Tandverzorging € 50/pers € 50/pers € 50/pers 

4. Medische nazorg in België na ongeval € 2.500,00  € 6.500,00 € 6.500,00 
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5. Hotelkosten wegens verlengd verblijf 
maximum 10 d 

max€50/d 
maximum 10 d  

max €50/d 
maximum 10 d    

max €50/d 

6. Bezoek in het ziekenhuis bij hospitalisatie >                      
5 dagen in  het buitenland 

Ticket + verblijf € 
75,00/dag maximum 

€ 500,00/reis 
Ticket + verblijf € 75,00/dag 

maximum € 500,00/reis 

Ticket + verblijf € 
75,00/dag maximum € 

500,00/reis 

7. Onverwachte terugkeer naar België:    

 -plotselinge ziekte, ongeval of overlijden      
           familielid  (tot 2de graad); 

 
onbeperkt             onbeperkt onbeperkt          

 -zware schade aan onroerende goederen onbeperkt- onbeperkt onbeperkt          

8. Repatriëring stoffelijk overschot 
lijkkist € 1.500,00 + 

alle regelingen 
lijkkist € 1.500,00 + 

 alle regelingen 
lijkkist € 1.500,00 + 

 alle regelingen 

9. Repatriëring van de kinderen onbeperkt onbeperkt  onbeperkt          

10. Bijstand van een tolk ja ja ja 

11. Vervoer/repatriëring huisdieren ja ja ja 

12. Doorgeven dringende boodschappen ja ja ja 

13. Verlies/diefstal reisdocumenten - ja ja 

14. Voorschieten geld - € 3.700,00 € 3.700,00 

15. Voorschieten honoraria advocaat € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

16. Voorschieten strafrechterlijke borgsom € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 

17. Redding- en opsporingskosten - € 7.500,00  € 7.500,00 

18. Telecommunicatiekosten nav hulpverlening Min €30 – max €100 Min €30 – max €100 Min €30 – max €100 

3. Bijstand aan woning op domicilieadres 

1. Woning onbewoonbaar: overnachtingen - 
Max 2 nachten -max€ 

75,00/nacht  
Max 2 nachten -max€ 

75,00/nacht 

 -bewakingskosten - maximum 48 uur maximum 48 uur 

 -overbrenging  inboedel - 
huurwagen maximum  

€ 315,00 
huurwagen maximum  

€ 315,00 

    

 -kosten terugkeer naar woning van reis - enkel ticket enkel ticket 

2. Depannage slotenmaker - € 125,00  € 125,00  

 

    

    

4. Niet genoten vakantiedagenNiet genoten 
vakantiedagen    

 1. Niet verbleven dagen na repatriëring max. € 2500,00 max. € 2.500,00 max. € 2.500,00 

6.    Bagage 

1. Diefstal of beschadiging  € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 

2. Vertraging heenreis  48u - € 150,00 12u - € 300,00 12u - € 300,00 12u - € 300,00 

 

OPTIES 
 

Optie 1: Sportgarantie 

1.       Dekking diepzeeduiken tot -45m ja 

2. Skigarantie:   

  - breken van  eigen of gehuurde ski’s     Max. € 375,00 

 - diefstal van eigen of gehuurde ski’s     Max. € 250,00 

 - terugbetaling skipas                               Max. € 200,00 

 - terugbetaling ski- of  snowboardlessen    Max. € 200,00 

 - skiën buiten piste  
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3.       Huur van  sportmateriaal – sportkledij 
Wanneer door verlies, diefstal, beschadiging of het te laat aankomen 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  
€ 50,00 per dag en € 300,00 per reis. 

 

Optie 2: Bijstand Voertuig 

1. Voertuig : max 3.5 ton – geen leeftijdsbeperking   

2. Repatriëring van het voertuig na immobilisatie  
          (defect, ongeval of diefstal) Herstelling > 2 dagen + repatriëring inzittende  

3. Opsturen van wisselstukken ja  

4. Sleepkosten  Onbeperkt  

5 Brandstofpech/verkeerde brandstof ja 

6. Huren vervangend voertuig Cat B max 5 dagen 

7. Logies en transport tijdens herstelling voertuig Transport & hotel : max 500 EUR voor alle verzekerden  

8.      Vergeten sleutels in het voertuig ja 

9.      Terugkeer huisdieren/bagage  ja 

10.   Transport / repatriëring plezierboot ja 

11.   Lekke band ja 

12.   bewakingskosten Max 10 dagen 

 

DEFINITIES 

  
Europa  
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 
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. 
 
Opgelet: bijstand aan het voertuig geldt voor Europa met uitzondering van Albanië, Cyprus, Egypte, Madeira, Malta, Marokko & 
Tunesië, Turkije (Aziatisch gedeelte.) 
 
Familie  
Voor de formule Familie zijn verzekerd: - De verzekerde - Alle personen die onder hetzelfde dak wonen - Minderjarige kinderen van 

gescheiden ouders - Minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen 
 
Let ook op “internationale sancties” voor bv sanctielanden ➔ zie hiervoor de algemene voorwaarden. 
 
 
 


