VERZEKERING ANNULERING + REISONDERBREKING
–
–

POLIS NR: 303 748
GARANTIES:
GARANTIES

BEDRAGEN

FRANCHISE

ANNULERING
- Overlijden of tijdelijke of permanente ongeschiktheid.
- Zware materiële schade aan uw woning.
- Uw oproep voor een orgaantransplantatie.
- Zware schade aan uw voertuig
- Zwangerschapscomplicatie

Terugbetaling van annuleringskosten

- Een ongeval of een defect van uw vervoermiddel.

Binnen de beperking van:

- Economisch ontslag.

- 6500€/huur.

- Beroepsmatige overplaatsing.

- 32000€/gebeuren.

45€/schadegeval

- Het krijgen van werk, betaalde stage.
- Uw oproep voor een rechtbank.
- Uw oproep voor de adoptie van een kind.
- Psychische, geestelijke ziekte of depressie
- Wijziging van de datum van uw betaalde vakantie
door de werkgever.
- Diefstal van uw identiteitspapieren.
REISONDERBREKING.

25% van het bedrag van de
annuleringskosten met een
minimum van 150 €, per
verzekerde huur
Vergoeding evenredig aan het aantal niet gebruikte
dagen van de gehuurde accommodatie (vervoer niet
inbegrepen), tot een maximumuitkering van:
- per verzekerde huuraccommodatie: € 6500
- per gebeurtenis: € 32.000

Geen

Dit is een fragment van de dekkingen, voor extra informatie gelieve de Algemene voorwaarden van de overeenkomst te raadplegen:
www.assurance-annulation.eu

WAT DE VERZEKERDE MOET DOEN IN GEVAL VAN ANNULERING
1.

De Verzekerde dient in kennis te stellen van zijn intrekking zodra een gedekte gebeurtenis zijn Vertrek verhindert.

2.

De Verzekerde dient de Schade binnen vijf werkdagen nadat hij er kennis van heeft genomen, behoudens toeval of overmacht, bij de
Verzekeraar te melden of telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur :

01 42 99 03 97,

indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt: 00 33 1 42 99 03 97

WAT DE VERZEKERDE MOET DOEN IN GEVAL VAN REISONDERBREKING
VOORWERP VAN DE DEKKING:
de repatriëring om gezondheidsredenen van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp,
de ziekenhuisopname ter plaatse van de Verzekerde, op voorwaarde dat deze door een andere organisatie voor noodhulp is goedgekeurd.
de voortijdige terugkeer van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp, in de volgende gevallen:
om de uitvaart bij te wonen na het overlijden van zijn/haar
in geval van materiële schade
1.

Voordat de Verzekerde zijn terugkeer organiseert, dient hij voorafgaand aan de Reisonderbreking toestemming te verkrijgen van
Mondial Assistance.
Telefonisch: 01 42 99 02 02
of 00 33 1 42 99 02 02, indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk

2.

Vervolgens dient de Verzekerde de terugbetaling van de prestaties die hij vanwege deze onderbreking niet heeft gebruikt, te vragen:
of per mail: svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr
of per post: :
Mondial Assistance , Service Relations Clientèle , Tour Gallieni II, 36, avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet Cedex –
Frankrijk
of telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.30 uur:
01 42 99 08 83 of 33 1 42 99 08 83 indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt

Dit is een fragment van de dekkingen, voor extra informatie gelieve de Algemene voorwaarden van de overeenkomst te raadplegen:
www.assurance-annulation.eu

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur – BP 80032 – 17206 ROYAN CEDEX
- Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN
ANNULERING
De Verzekeraar verschaft de Verzekerde de benodigde inlichtingen voor het melden van de Schade. De Verzekerde dient de Verzekeraar alle documenten en informatie
te verschaffen waarmee hij de reden van zijn Annulering kan aantonen en het bedrag van de schadevergoeding kan worden geraamd.
Indien de reden van zijn Annulering van medische aard is, kan de Verzekerde indien hij dit wenst, de medische documenten in een vertrouwelijke brief naar de
raadgevende arts van de Verzekeraar sturen.

de bevestiging van de reservering van de verzekerde prestaties,
de factuur van de annuleringskosten van de verzekerde prestaties,
zo nodig, het officiële document waarin de bloedverwantschap met de persoon
verantwoordelijk voor de Annulering, wordt aangetoond (kopie trouwboekje,
samenlevingscontract,…),
bankgegevens
na onderzoek van het dossier, ieder ander bewijsstuk op verzoek van Mondial Assistance.
zo nodig, doktersrecepten,
zo nodig, medisch rapport van onderzoeken
zo nodig, kopie van bewijs van werkonderbreking,
zo nodig, bewijs van opname in het ziekenhuis,
na onderzoek van het dossier en op verzoek van de Verzekeraar: de vergoedingenspecificaties
van de zorgverzekeraar van de Verzekerde.
medische verklaring met medische contra-indicatie voor vaccinatie of het volgen van een
preventieve behandeling,
elk medisch document waarmee wordt bewezen dat de situatie incompatibel is met vaccinatie
of een preventieve behandeling.

IN ALLE GEVALLEN

In geval van Ziekte, inclusief
wanneer ze verband houdt met de
zwangerschapstoestand of
Letselongeval:
In geval van medische contraindicatie voor vaccinatie of het
volgen van een preventieve
behandeling:
In geval van oproep voor adoptie
van een kind

-

-

In geval van overlijden:
In geval van herexamen:
In geval van ontslag om
economische redenen:
In geval een baan wordt gevonden:
In geval een stage met vergoeding
wordt verkregen:
In geval van wijziging van de
vakantiedagen door de werkgever:
In geval van overplaatsing in het
kader van het werk:
In geval van ernstige Materiële
schade:
In geval van ernstige schade aan
het voertuig:

In geval van een Ongeval of pech
van het vervoersmiddel dat wordt
gebruikt voor het voorafgaand
vervoer:

In geval van diefstal van
identiteitspapieren:

de kopie van de officiële oproep.

-

kopie van overlijdensakte,
zo nodig, de gegevens van de notaris belast met de opvolging van de overleden Verzekerde.
kopie van de oproep voor het herexamen,
kopie van de afwijzing of de cijferlijst waarop de afwijzing staat vermeld.
kopie van de uitnodiging tot een individueel gesprek voorafgaand aan het ontslag,
kopie van de brief waarin het ontslag om economische redenen wordt medegedeeld.
recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en
inkomen (CWI),
kopie van de brief met vermelding van indienstneming of van de arbeidsovereenkomst.
recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en
inkomen (CWI),
kopie van de overeenkomst voor stage met vergoeding.
kopie van de voorafgaande toestemming voor vakantiedagen,
kopie van het loonstrookje waarop de vakantiedagen staan vermeld voor de maand van de
geannuleerde huuraccommodatie.
kopie van ondertekend aanhangsel van uw arbeidsovereenkomst met vermelding van de
datum en de plaats van overplaatsing.
bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de
woonverzekering is afgesloten,
in geval van inbraak, kopie van de aangifte bij de politie.
bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de
autoverzekering is afgesloten,
of kopie van de factuur van de reparatie en/of het slepen van het voertuig.
Openbaar vervoer:
het plaatsbewijs van het openbaar vervoer met vermelding van het tijdstip van Vertrek,
kopie van de verklaring van de transportonderneming met vermelding van datum, tijdstip van
het incident en de duur van de vertraging of de stopzetting.
Eigen vervoer:
kopie van de factuur van de reparatie/het slepen,
zo nodig, bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar
de autoverzekering is afgesloten.
-

kopie van aangifte met uitvoerige omschrijving bij de politie

REISONDERBREKING
Mondial Assistance verschaft de Verzekerde alle inlichtingen die hij nodig heeft om de Schade te melden en de verzekerde verschaft Mondial Assistance alle
documenten en informatie die relevant zijn voor de claim en de raming van de schadevergoeding, met name:

BEWIJSSTUKKEN

-

de facturen van betreffende de verzekerde prestatie,
bankgegevens,
de originele gebruikte en ongebruikte retourtickets,
de referentie van het dossier waarvoor Mondial Assistance de Verzekerde toestemming heeft gegeven
om het verblijf te onderbreken,
de verklaring van een andere organisatie voor noodhulp met vermelding van de reden van tussenkomst,
na onderzoek van het dossier, ieder ander bewijsstuk op verzoek van Mondial Assistance.

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur – BP 80032 – 17206 ROYAN CEDEX
- Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

