SUNASSISTANCE

Technische Fiche:
TIJDELIJKE POLISSEN

I.

Annulering (+ vakantieonderbreking ) – Annulatie 2.500

II.

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

III.

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

I.

Annulering

Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting
1.
1.

Annulering
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 de verzekerde beroepshalve vervangt, op voorwaarde dat de verzekerde het bewijs ervan kan leveren.

Met “DEKKING VOORAF BESTAANDE EN CHRONISCHE ZIEKTES – ZONDER VRIJSTELLING”
de polis waarborgt tegen de gevolgen van vooraf bestaande of chronische ziekte, indien geen enkele medische of paramedische
behandeling nodig was tijdens de maand voor de boeking van de reis en er volgens de behandelende arts op het ogenblik van het
boeken van de reis en het onderschrijven van de annulatiepolis geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis.
2. Overlijden familie 3de graad
3.

Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde of gehuurd door de verzekerde als permanente
verblijfplaats, overkomen binnen de 30 dagen die de vertrekdatum voorafgaan, waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde
vereist is en niet kan uitgesteld worden;

4.

Totale immobilisatie van het privé-voertuig van de verzekerde voorzien voor de reis op het ogenblik van vertrek naar het
vakantieoord tengevolge van een verkeersongeval, diefstal of brand;

5.

Onvrijwillige werkloosheid bij gehele of gedeeltelijke bedrijfssluiting (afdeling waar de verzekerde tewerkgesteld is) of
collectief ontslag op voorwaarde dat hij/zij werkloos werd nadat de verzekering is ingegaan;

6.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur van de verzekerde, door de werkgever wegens dwingende
economische redenen;

7.

Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, wegens overlijden, ziekte of
ongeval van beroepsvervanger, indien men dit kan bewijzen en dat de naam van deze persoon werd doorgegeven aan de
verzekeraar bij het onderschrijven van de polis;

8.

Intrekking van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde door de werkgever ter vervanging van een collega (die de
verzekerde moest vervangen tijdens zijn/haar reis), wegens ziekte, ongeval of overlijden op voorwaarde dat de verzekerde het
bewijs ervan kan leveren;

9.

In geval de verzekerde als werkzoekende met een werkgever een arbeidsovereenkomst van minimum 6 opeenvolgende
maanden afsluit

10. Stoornissen en gebeurlijke verwikkelingen tijdens de zwangerschap op voorwaarde dat de verzekerde niet meer dan drie
maanden zwanger is op het ogenblik van het afsluiten van het verzekeringscontract;
11. Herexamen(s) dat/die de verzekerde moet afleggen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de terugkeerdatum
van de verzekerde reis en waarvan uitstel niet mogelijk is (niet gekend bij de reservatie);
12. Home- of car jacking in de week die voorafgaat aan het vertrek van de reis (bewijs aan de hand van een proces verbaal)
13. Verplichte aanwezigheid van de verzekerde bij een oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank
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14.

15.

Technische Fiche:
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Wanneer de verzekerde wordt opgeroepen voor:
- adoptie van een kind
- dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger)
- humanitaire hulp of militaire missie waarvan de verzekerde niet op de hoogte was bij boeking van de reis
Immobilisatie door pech of ongeval van het vervoermiddel tijdens het traject van de woonplaats naar de lucht- of scheepshaven

16. Dringende verhuis van een bejaard familielid tot 2de graad uit het bejaardentehuis ten gevolge van een faillissement of sluiting
van het bejaardentehuis in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de terugkeerdatum van de verzekerde reis en
waarvan uitstel niet mogelijk is (niet gekend bij de reservatie)
17. Opzeg huurwoning van de verzekerde door de eigenaar op voorwaarde dat dit niet gekend was bij boeking van de reis en
dat de verzekerde de woning moet verlaten tussen de datum van boeking van de reis en 30 dagen na de terugkeerdatum van de
verzekerde reis;
18. Wegvallen van opvang van de kinderen van gescheiden ouders, indien de ouder die zou instaan voor de opvang van de kinderen
tijdens de periode van de geboekte reis niet meer in de mogelijkheid is te zorgen voor de opvang wegens ziekte, ongeval of
overlijden (de verzekerde dient het bewijs ervan te leveren);
19. Zelfdoding van een familielid tot de 2de graad (verzekerde zelf is uitgesloten);
20. In afwijking van artikel 5 van voorliggende voorwaarden: epidemie, natuurramp of daad van terrorisme: wanneer de
reisbestemming na de boeking getroffen word door een internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme
wordt de factuur met de wijzigingkosten voor het omboeken van de reis naar hetzij een andere datum met behoud van dezelfde
bestemming hetzij een andere bestemming met behoud van dezelfde datum (zonder bonus) vergoed tot maximum € 175,00 per
verzekerde. De reisbestemming wordt als volgt gedefinieerd: de stad van bestemming voor reizen binnen de EG; het land van
bestemming voor andere reizen buiten de EG;
21. Kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elk persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband
samenleeft, elk bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
22. De onmogelijkheid om medische redenen om te worden ingeënt of geïmmuniseerd indien deze inenting door de plaatselijke
autoriteiten verplicht is
23. Weigering van het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen
24. Annulering door een reisgezel die samen met de verzekerde ingeschreven was en die door een gelijkaardige polis bij onze
maatschappij wordt verzekerd, op basis van één van de opgesomde redenen – dit voor maximum 4 samengeboekte personen.
Kinderen worden hierin niet meegeteld. Een familie wordt beschouwd als 1 persoon.
25. Indien de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent in de onmogelijkheid verkeert om de reis te ondernemen wegens
ontslag van een werknemer of een vennoot en waarvan de naam vermeld werd in de polis.
26. Echtscheiding, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en op voorlegging van een
officieel document.
27. Feitelijke scheiding, indien één van de partners zijn domicilie heeft gewijzigd na de boeking van de reis en op voorlegging van een
officieel document.

2. Vakantieonderbreking: Niet verbleven dagen na repatriëring

max € 2.500
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BASIS
1.
1.

Annulering (in combinatie met de bijstand)
Dekking met waarborgen zie I. Annulering

2.

Vertraging bij afreis

2. Bijstand Personen
Leeftijdsgrens
Territoriale dekking
1. Repatriëring na ziekte, ongeval, overlijden
2. Medische kosten zonder vrijstelling
3. Tandverzorging
4. Medische nazorg in België na ongeval
5. Hotelkosten wegens verlengd verblijf
6. Bezoek in het ziekenhuis bij hospitalisatie >
5 dagen in het buitenland
7.

8.

Onverwachte terugkeer naar België:
-plotselinge ziekte, ongeval of overlijden
familielid (tot 2de graad);
-zware schade aan onroerende goederen
Repatriëring stoffelijk overschot

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Repatriëring van de kinderen
Bijstand van een tolk
Vervoer/repatriëring huisdieren
Doorgeven dringende boodschappen
Verlies/diefstal reisdocumenten
Voorschieten geld
Voorschieten honoraria advocaat
Voorschieten strafrechtelijke borgsom
Redding- en opsporingskosten
Telecommunicatiekosten nav hulpverlening

3.

Bijstand aan woning op domicilieadres

1.

Woning onbewoonbaar: overnachtingen
-bewakingskosten
-overbrenging inboedel
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Europe Classic

Top Europe

€ 1.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Na 48u € 25,00/dag – 3d

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

Vanaf 6u: € 75,00max.
€ 150,00 /d-2d

geen
Europa
onbeperkt
€ 25.000,00
€ 50/pers
€ 2.500,00
maximum 10 d
Ticket + verblijf €
75,00/dag maximum €
500,00/reis

geen
Europa
onbeperkt
€ 1.000.000
€ 50/pers
€ 6.500,00
maximum 10 d
Ticket + verblijf € 75,00/dag
maximum € 500,00/reis

geen
Wereld
onbeperkt
€ 1.000.000
€ 50/pers
€ 6.500,00
maximum 10 d
Ticket + verblijf €
75,00/dag maximum €
500,00/reis

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

onbeperktlijkkist € 1.500,00 + alle
regelingen
onbeperkt
ja
ja
ja
€ 1.250,00
€ 12.500,00
ja

onbeperkt
lijkkist € 1.500,00 +
alle regelingen
onbeperkt
ja
ja
ja
ja
€ 3.700,00
€ 1.250,00
€ 12.500,00
€ 7.500,00
ja

onbeperkt
lijkkist € 1.500,00 +
alle regelingen
onbeperkt
ja
ja
ja
ja
€ 3.700,00
€ 1.250,00
€ 12.500,00
€ 7.500,00
ja

maximum 2 nachten € 75,00

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

-

-verhuiskosten

2.

-kosten terugkeer naar woning van reis
Depannage slotenmaker

-

4. Verzekering kapitaal op reis
1. Terrorisme

2.

Niet verbleven dagen na repatriëring

Top World

maximum 48 uur
huurwagen maximum
€ 315,00
onbeperkt, vanaf 30d en
maximum 60d
enkel ticket
€ 125,00 1x per jaar
€ 620,00/dag - max 5 dagen
vanaf 48 uren

max. € 250,00

max. € 2.500,00

€ 620,00/dag - max 5
dagen
vanaf 48 uren
max. € 2.500,00
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5. Bagage
1. Diefstal of beschadiging
2. Vertraging heenreis

Technische Fiche:
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€ 500,00
48u - € 150,00

€ 1.000,00
12u - € 300,00

€ 1.500,00
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
ja
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 – Geldig in Europa (*)
1. Voertuig : max 10 jaar en max 3.5 ton
2. Repatriëring van het voertuig na immobilisatie
(defect, ongeval of diefstal)
3. Opsturen van wisselstukken
4. Sleepkosten
5
Kosten voor wettelijke overlating
6. Huren vervangend voertuig
7. Immobilisatie: repatriëring of vervangingschauffeur
8. Voorschieten strafrechterlijke borgsom/honorarium advocaat

Herstelling > 5 dagen + repatriëring inzittende
ja
Onbeperkt*
€ 125
€ 125,00 max 48u
onbeperkt
ja

DEFINITIES
(*)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.

