SUNASSISTANCE
Technische Fiche:

Jaarpolissen
ANNO GOLD

1.
Annulering
2.
Niet verbleven dagen
Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting
3.
1.
2.
4.

ANNO

€ 2.500,00
€ 2.500,00

-

€ 1.000,00
12u - € 300,00

-

neen
verzekeringsnemer + vaste
partner + ongehuwde kinderen op
zelfde domicilie
studenten en kinderen van
gescheiden ouders +
kleinkinderen die met grootouders
reizen
wereldwijd
3 maand
1.000.000,00
€ 6500,00

neen
verzekeringsnemer + vaste partner +
ongehuwde kinderen op zelfde
domicilie
studenten en kinderen van
gescheiden ouders

€ 50,00
ja
ja

€ 50,00
ja
Ja

ja
max € 50,00/dag/pers - max 10d
onbeperkt
ja
€ 10.000,00

Ja
max € 50,00/dag/pers - max 10d
onbeperkt
ja
€ 7.500,00

lijkkist € 1.500,00 + alle regelingen

lijkkist € 1.500,00 + alle regelingen

Bagage
Diefstal of beschadiging
Vertraging heenreis
Bijstand Personen

- Leeftijdsgrens
- Verzekerde personen

- Wie is er nog verzekerd?

- Territoriale dekking
- Duurtijd buitenlands verblijf
- Medische kosten zonder vrijstelling
- Medische nazorg na ongeval in het buitenland
-Tandverzorging
- Opname in verpleeginrichting
- Vervoer van/naar dokter of ziekenhuis van zieke
- Vervoer naar ziekenhuis van andere verzekerden
- Hotelkosten wegens verlengd verblijf
- Repatriëring na ziekte, ongeval, overlijden
- Repatriëring van andere verzekerden
- Redding- en opsporingskosten
- Repatriëring stoffelijk overschot

wereldwijd
3 maand
25.000,00
€6.500,00

- Reiskosten vervroegde terugkeer:
- Overlijden, ziekte of ongeval familielid tot 2de graad
- Hospitalisatie kind in België min 48u
- Zware schade aan onroerende goederen
- Bij verblijf van > 5d in ziekenhuis :
verblijfskosten familielid in buitenland
- Ontfermen over kinderen

- Extra retourkost na verlengd verblijf om medische redenen
- Verzending geneesmiddelen
- Vooraf bestaande ziektes
- Doorgeven dringende boodschappen
- Tolk
- Opsturen vervangingsbagage
- Verlies/diefstal reisdocumenten
- Vervoer/repatriëring huisdieren
- Voorschieten geld
- Voorschieten honoraria advocaat
- Voorschieten borgtocht
- Telecommunicatiekosten nav hulpverlening
- Terrorisme
- Natuurramp

5.
1.

onbeperkt

Ja

ja

kinderen tot 18 jaar, ticket +
€ 75,00/dag maximum
€ 500,00/reis
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
€ 3.700,00
€ 1.250,00
€ 12.500,00
€ 100
€ 620,00/dag - maximum 5 dagen
Vanaf 48 uren
Inbegrepen

kinderen tot 18 jaar, ticket +
€ 75,00/dag maximum
€ 500,00/reis
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
€ 3.700,00
€ 1.250,00
€ 12.500,00
€ 100
€ 620,00/dag - maximum 5 dagen
Vanaf 48 uren
Optie

maximum 2 nachten €75,00/nacht
maximum 48 uur
huurwagen maximum € 315,00
onbeperkt, vanaf 30 dagen en
maximum 60 dagen
enkel ticket
€ 125,00 1x per jaar

maximum 2 nachten € 75,00/nacht

Bijstand aan woning
Woning onbewoonbaar: overnachtingen
-bewakingskosten
-overbrenging inboedel
-verhuiskosten

2.

onbeperkt

-kosten terugkeer naar woning van reis
Depannage slotenmaker

maximum 48 uur
huurwagen maximum € 315,00
onbeperkt, vanaf 30 dagen en
maximum 60 dagen
enkel ticket
€ 125,00 1x per jaar

6.

Bijstand Voertuig Europa

- Dekking (maximum 4 voertuigen)
- Type voertuig
- Meeverzekerd in sleping met voertuig tot 3,5 ton
- Beperkingen technische interventies
- Maximum leeftijd voertuig
- Personen verzekerd in de wagen
Internationaal
Territoriale uitgestrektheid (*)
*Ongeval of pech heenreis of rondreis
- Herstelbaar binnen reisduur
- Onbruikbaarheid v korte duur < 24u
- Het voertuig
- Inzittenden
- Onbruikbaarheid v langere duur > 24u
- Wacht op herstelling
- Het voertuig
- Inzittenden
- Wacht niet op herstelling
- Het voertuig
- Inzittenden
- Niet herstelbaar binnen reisduur
- Het voertuig
- Inzittenden

voertuigen tot 3,5 ton
motor, auto, campingauto,
terreinwagen, lichte vrachtauto
caravan, campingcar,
aanhangwagen
2x dezelfde interventies in
1 maand/maximum 3/jaar
10 jaar
alle meereizende personen zijn
mee verzekerd in de wagen

voertuig tot 3,5 ton
motor, auto, campingauto,
terreinwagen, lichte vrachtauto
caravan, campingcar, aanhangwagen

Europa + Turkije (*)

Europa + Turkije (*)

pechverhelping of slepen
hotel of vervoer € 125,00/persoon

pechverhelping of slepen
hotel of vervoer € 125,00/persoon

slepen - versturen van
wisselstukken
€ 65,00/p/dag - max € 300,00/p –
max € 1.000,00/dossier

slepen - versturen van wisselstukken

slepen - repatriëring voertuig ticket ophalen hersteld voertuig
repatriëring

slepen - repatriëring voertuig - ticket
ophalen hersteld voertuig
repatriëring

slepen - repatriëring voertuig ticket ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen
maximum 14 dagen (hersteld
voertuig ophalen met huurwagen)

slepen - repatriëring voertuig - ticket
ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen maximum
14 dagen
€ 500,00 (hersteld voertuig ophalen
met huurwagen)

2x dezelfde interventies in
1 maand/maximum 3/jaar
10 jaar
alle meereizende personen zijn mee
verzekerd in de wagen

€ 65,00/p/dag - max € 300,00/p –
max € 1.000,00/dossier

*Ongeval of pech op bestemming
- Herstelling < 5 d
- Herstelling > 5 d

- Herstelling Niet binnen de reisduur
- Het voertuig

pechverhelping
pechverhelping - slepen huurwagen 14 dagen tot de
terugkeerdatum

pechverhelping
pechverhelping - slepen - huurwagen
14 dagen tot de terugkeerdatum

slepen - repatriëring voertuig ticket ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen
maximum 14 dagen

slepen - repatriëring voertuig - ticket
ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen maximum
14 dagen - maximum
€ 500,00

pechverhelping of slepen
hotel of vervoer € 125,00/p

pechverhelping of slepen
hotel of- vervoer € 125,00/p

slepen - versturen van
wisselstukken
€ 65,00/p/dag - maximum €
300,00/p - maximum €
1.000,00/dossier

slepen - versturen van wisselstukken

slepen - repatriëring voertuig ticket ophalen hersteld voertuig
Repatriëring of huurwagen max
14 dagen

slepen - repatriëring voertuig - ticket
ophalen hersteld voertuig
Repatriëring of huurwagen max 14
dagen

slepen - repatriëring voertuig ticket ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen
maximum 14 dagen

slepen - repatriëring voertuig - ticket
ophalen hersteld voertuig
repatriëring of huurwagen maximum
14 dagen – maximum € 500,00

Voertuig is mobiel:ter beschikking
stellen chauffeur/voertuig ophalen
Voertuig niet mobiel: repatriëring/
bewaringskosten/wettelijke
overlating
repatriëring of huurwagen
maximum 14 dagen

Voertuig is mobiel: ter beschikking
stellen chauffeur/voertuig ophalen
Voertuig niet mobiel: repatriëring/
bewaringskosten/wettelijke overlating

onbeperkt

onbeperkt

- Inzittenden

*Immobilisatie bij terugkeer
- Herstelbaar
- Onbruikbaarheid v korte duur < 24u
- Het voertuig
- Inzittenden
- Onbruikbaarheid v langere duur > 24u
- Wacht op herstelling
- Het voertuig
- Inzittenden

- Wacht niet op herstelling
- Het voertuig
- Inzittenden
- Niet herstelbaar
- Het voertuig
- Inzittenden
*Diefstal voertuig
- Het voertuig wordt teruggevonden

- Inzittenden
*Ter beschikking stellen chauffeur
- Dekking

€ 65,00/p/dag - maximum € 300,00/p
- maximum € 1.000,00/dossier

repatriëring of huurwagen maximum
14 dagen - maximum € 500,00

OPTIES
Anno Gold
1.Sportgarantie:
1.Skigarantie
- terugbetaling skipas
- breken van eigen ski’s of gehuurde
- diefstal van eigen ski's
- terugbetaling skilessen - snowboardlessen
2.Ongevallen diepzeeduiken
3. Huur Sportmateriaal
2. Dekking natuurrampen

bij ongeval Max. € 200,00
bij ongeval Max. € 375,00
Max. € 250,00
bij ongeval Max. € 200,00
ja
€50,00/dag, max € 300,00/reis
Inbegrepen, geen optie

Anno

bij ongeval Max. € 200,00
bij ongeval Max. € 375,00
Max. € 250,00
bij ongeval Max. € 200,00
ja
€50,00/dag, max € 300,00/reis
Max.€ 500,00

Optie Dekking natuurrampen
Bij noodzakelijk verlengd verblijf in het buitenland door overmacht ten gevolge van:
Natuurrampen;
Atmosferische omstandigheden.
Neemt de verzekeraar de kosten op zich voor de verlenging van het hotelverblijf van de verzekerden die ter plaatse zijn.
Volgende noodzakelijke kosten worden vergoed:
Logies en ontbijt (max 5 dagen) en bijkomend transport (van en naar de luchthaven of treinstation alsook de kosten om de initiële bestemming te bereiken ) tot
max €500 (incl alle taksen) per verzekerde en op vertoon van de originele bewijsstukken

(*)Europa
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Lithouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 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, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
Opgelet: bijstand aan het voertuig geldt voor Europa met uitzondering van Egypte, Marokko & Tunesië.
(*): de sleepkosten worden niet beperkt, op voorwaarde dat de klant een beroep doet op ons bijstandsplateau op het moment van de panne. Wanneer de
klant echter zelf zijn sleping organiseert, en ons om een terugbetaling vraagt, dan bedraagt het plafond voor terugbetaling van de sleping € 190,-

Familie
Alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook :
meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk;
meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen.

