Doorlopende zakenreisverzekering
(ZV ZR608)
Bijzondere voorwaarden
Rubriek 6 Annuleringskosten
De door verzekerden aan verzekeraar
verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,
zijn de grondslag van de verzekering en worden
geacht daarmede één geheel te vormen. Het
polisblad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden maken
deel uit van dat geheel.
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Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden vormen een
onlosmakelijk geheel met de van toepassing
verklaarde Algemene voorwaarden en de
Verzekeringsvoorwaarden doorlopende zakenreisverzekering ZV ZRS08.

2
2.1

Dekking
Omschrijving van de dekking
De vergoeding voor annuleringskosten wordt
uitsluitend verleend indien de annulering van
de reis, het hotelarrangement of de huurovereenkomst, dan wel het voortijdig afbreken
van de reis of het verblijf, het gevolg is van een
van de navolgende oorzaken:
a ernstige ziekte, een ernstig ongeval of de
dood van een verzekerde, van een familielid
(1e of 2e graad) of inwonende levenspartner.
De verzekerde dient, indien de verzekeraar
zulks verlangt, ten aanzien van de ernst van de
ziekte of het ongeval een medische verklaring
over te leggen. Mede op grond van die
verklaring zal de verzekeraar beoordelen of de
annulering al dan niet noodzakelijk was, dan

wel redelijkerwijs aanleiding bestond de reis te
annuleren of voortijdig af te breken;
b het op medisch advies niet kunnen ondergaan van de voor dat land (die landen)
verplichte inenting(en);
c bij gepland bezoek aan familie in het buitenland, de passagegelden voor een bootreis of de
vliegtuigtickets etc., indien door plotseling
optredende ernstige ziekte, een ernstig
ongeval, de dood, van een van de familieleden
in het buitenland, deze familieleden niet in de
gelegenheid zijn om logés te ontvangen;
d ernstige schade aan het eigen vakantieverblijf
of het gratis ter beschikking gekregen vakantieverblijf waardoor de geplande vakantie geen
doorgang kan vinden. In dat geval vindt
uitsluitend vergoeding plaats van vooruit
betaalde/gereserveerde tickets voor de boot,
vlieg of treinreis;
e zaakschade van ernstige omvang, die het
eigendom van de verzekeringnemer of diens
werkgever treft en zijn aanwezigheid ter
plaatse dringend noodzakelijk maakt;
f onverwachte oproep voor herhalingsoefening
in militaire dienst;
g onvrijwillige werkloosheid van verzekerde
ten gevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting
van het bedrijf waar verzekerde werkzaam
was;
h het aangeboden krijgen van een baan aan de
verzekerde die op dat moment werkloos is,
waarbij als voorwaarde voor het tot stand
komen van het arbeidscontract geldt dat de
verzekerde in de geplande vakantieperiode in
het bedrijf van zijn nieuwe werkgever aanwezig
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2.2

is;
i het onverwacht ter beschikking krijgen van
een huurwoning tijdens de geplande vakantieperiode, waarvoor verzekerde reeds 6 maanden
voor de boekingsdatum van het reis-/huurarrangement is ingeschreven;
j het binnen 30 dagen voor de ingangsdatum
van de huurperiode c.q. de besproken hotelarrangementen, door brand, explosie of enig
ander van buiten komend onheil dusdanig
beschadigd raken van het privé vervoermiddel
waarmede de reis wordt/zou worden gemaakt,
dat reparatie niet (tijdig) meer mogelijk is.
Eveneens wordt uitkering verleend indien als
gevolg van diefstal binnen 30 dagen voor de
besproken vakantie het privé vervoermiddel is
gestolen, als gevolg waarvan de vakantie geen
doorgang kan vinden. Eventueel kan ter
beperking van de schade door de verzekeraar
worden verlangd dat desgewenst een soortgelijk voertuig wordt gehuurd. In dat geval
komen de huurkosten ten laste van de
verzekeraar onder aftrek van bespaarde kosten
van het eigen voertuig;
k zwangerschap, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
l verzekerde verplicht is een herexamen af te
leggen ten tijde van de verzekerde reis en
uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter
afronding van een meerjarige schoolopleiding
betreft;
m definitieve ontwrichting van het huwelijk
waarvoor na het boeken van het reis- of huurarrangement een echtscheidingsprocedure in
gang is gezet. definitieve ontwrichting van het
huwelijk waarvoor na het boeken van het reisof huurarrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve
ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst die geldig
was op het moment van aangaan van de
verzekering.
Omvang van de dekking
Met inachtneming van de omvang van de
dekking zoals omschreven in artikel 2.2 van de
verzekeringsvoorwaarden Zakenreisverzekering worden vergoed:

2.3

2.4

2.5

3

a de in geval van gehele annulering te betalen
kosten die de reisorganisator, de vervoerder of
verhuurder aan verzekerde in rekening brengt;
b de kosten van het overboeken naar een latere
reisdatum, waardoor gehele annulering
overbodig wordt;
c de eventuele verhoging van de
oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke
annulering van hotel- c.q. appartementsreizen
indien niet alle verzekerden annuleren, met
dien verstande dat nooit meer vergoed wordt
dan gehele annulering.
Uitbreiding omvang dekking
Bij ziekenhuisopname van een verzekerde
gedurende de verzekerde vakantieperiode zal
het aantal opnamedagen in het ziekenhuis
tijdens de reis/huurperiode worden beschouwd
als niet genoten vakantiedagen. Dit geldt eveneens voor meereizende verzekerden.
Vertreksvertraging
Indien bij vertrek vanuit Nederland, of vanuit
het verzamelpunt in een van de ons
omringende landen, zoals op het reisbiljet staat
aangegeven, het vliegtuig/de boot/de bus later
vertrekt dan oorspronkelijk was aangegeven
terwijl dit verzekerden bij vertrek van huis
(nog) niet bekend was, wordt bij reis- en huur
arrangementen op basis van de reisarrangementsprijs/huursom de volgende
pro rata vergoeding verleend:
a 8 tot 20 uur vertraging maximaal 1 dag
vergoeding;
b 20 tot 32 uur vertraging maximaal 2 dagen
vergoeding;
c 32 uur of langer vertraging maximaal 3 dagen
vergoeding;
d voor minder dan 8 uur vertraging wordt geen
vergoeding verleend.
Wintersport
Als verzekerde als gevolg van een gedekte
gebeurtenis op medische indicatie niet meer
mag skiën of terug moet naar Nederland, wordt
het ongebruikte deel van de skipassen, skiliftkaarten, skilessen en skihuur vergoed op
vertoon van de originele documenten onder
aftrek van gerestitueerde bedragen.
Uitsluiting
Naast de algemene uitsluitingen geldt voor het
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Annuleringsrisico dat voor vakantiereizen
korter dan 3 dagen geen vergoeding wordt
verleend voor niet genoten vakantiedagen.
4

Schade
In aanvulling op de verplichtingen genoemd in
de Algemene voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden Zakenreisverzekering is
verzekerde verplicht:
a zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24
uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) de
organisatie waar de reis geboekt is in te lichten

omtrent de gebeurtenis die tot annulering kan
leiden;
b middels boekingsbescheiden aan te tonen dat
er een reis geboekt was;
c aan verzekeraar de aanspraak op uitkering te
bewijzen door middel van het overleggen van
verklaringen zoals een doktersverklaring, een
werkgeversverklaring, een annuleringskostennota;
d alle aanspraken tot schadevergoeding of
terugvordering ter zake van een schade desge
wenst aan verzekeraar over te dragen.
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