COVID-19 VERZEKERING
ANNULERING
COVID-19 is een ziekte waarmee wij net als iedereen rekening houden. Bijgevolg omvat onze Annuleringsverzekering de verzekering COVID-19 als een ziekte.
Echter, de gevolgen van een beperking van de bewegingsvrijheid (Lockdown, gesloten grenzen, Noodstatus, algehele quarantaine, enz...), als gevolg van de
COVID pandemie, zullen buitengesloten zijn.
Het maximumbedrag van Annuleringskosten dat wij per ieder geval betalen is het bedrag dat vermeld wordt in het gekochte type polis.

Gedekt door Uw Polis:

Niet gedekt door Uw Polis:

•

In het geval dat U, of een Lid van Uw Naaste Familie, overlijdt als gevolg van COVID19 tussen de tijd van aankoop van de verzekering en de begindatum van de Reis.

•

In het geval dat U de Reis annuleert omdat de autoriteiten op het punt van
vertrek een lockdown hebben opgelegd of de mobiliteit hebben beperkt.

•

In het geval dat U ziek wordt met COVID-19 tijdens een periode van twee weken
voorafgaand aan het begin van de Reis en geen ziekenhuisopname vereist is.

•

•

In het geval dat U ziek wordt met COVID-19 en in het ziekenhuis opgenomen bent
binnen een periode van vier weken voorafgaand aan het begin van de Reis.

In het geval dat U besmet bent geraakt met COVID-19 en U uw Reis
overmatig lang van tevoren annuleert, zonder af te wachten om te weten of
u op de verwachte datum zou kunnen reizen.

•

•

In het geval dat U in medische quarantaine bent als gevolg van het feit dat u of uw
reisgezel besmet is geraakt met COVID-19 op de datum waarop de Reis begint. De
eerder genoemde quarantaine moet door een arts voorgeschreven zijn.

In het geval dat U de Reis annuleert als gevolg van reisvrees die voortkomt
uit de pandemie.

•

In het geval dat U de Reis annuleert omdat het land van bestemming
weigert reizigers binnen te laten die uit andere landen komen.

•

In het geval dat een lid van Uw Naaste Familie in het ziekenhuis opgenomen is wegens
COVID-19 en deze omstandigheid belemmert dat U kunt reizen.

•

•

In het geval dat U geweigerd bent aan boord te gaan als een gevolg van het vertonen
van koorts of andere symptomen. U wordt verzocht een positieve test voor COVID-19
te laten zien die uitgevoerd is op dezelfde dag of de daarop volgende drie dagen.

In het geval dat de autoriteiten op de Reisbestemming een lockdown
bevelen of de mobiliteit beperken en deze situatie bekend was voordat de
Reis begonnen werd.

•

In het geval dat U geweigerd bent aan boord te gaan als een gevolg van
koorts of andere symptomen en:

•

In het geval dat de autoriteiten van Uw land Uw aanwezigheid of diensten verlangen
als deel van de reactie op de situatie die door COVID-19 ontstaan is.

•
•

U geen positieve test voor COVID-19 laat zien die uitgevoerd is op
dezelfde dag of de daarop volgende drie dagen of
de test die u laat zien negatief is

•

In het geval dat de luchtvaartmaatschappij de vlucht annuleert voordat de
Reis begonnen wordt of tijdens de Reis.

•

In het geval dat de autoriteiten het luchtruim sluiten voordat de Reis begonnen
wordt of tijdens de Reis.

CERTIFICAAT
3R9: ANNULERING VAN VERBLIJF. - INCLUSIEVE VERZEKERING:

VERZEKERINGNEMER: Hispania Short Rentals, S.L. (Ruralidays)

IDENTITEITS CIF: B93567170

GEREGISTREERD ADRES: C/ Molina Lario, 13, 2º A, 29015 Malaga, Spain

DEKKINGEN
ANNULERINGSDEKKING
Annulering verblijf ............................................................................................................. Totale limiet voor de aanbetaling
De redenen van annulering die leiden tot de toepassing van deze bepaling moeten noodzakelijkerwijs het verblijf op de
aangekochte data belemmeren en moeten plaatsvinden na het afsluiten van de verzekering:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ernstige ziekte, lichamelijk letsel of overlijden van:
De verzekerde.
Een direct familielid of familielid van tweedegraads verwantschap.
De persoon die is aangewezen voor het gezag over minderjarigen of gehandicapten.

De professionele plaatsvervanger.
Overlijden van een verwant in de derde graad.
Ernstige schade aan de woon- of werkruimte van de verzekerde.
Ontslag dienstverband van de verzekerde.
Tewerkstelling in een nieuw bedrijf waar de verzekerde het afgelopen half jaar niet in dienst is geweest. De
meervoudige contracten die uitzendbureaus aangaan om taken voor andere bedrijven uit te voeren, worden
beschouwd als contracten voor de bedrijven waarin de werknemer zijn of haar activiteit uitoefent.
Oproep om als partij, getuige in de rechtbank of als jurylid te verschijnen.
Bijwonen van officiële toelatingsexamens voor de publieke sector.
Oproep voor een verkiezingsstembureau.
Daden van piraterij door de lucht, over land of op zee die de aanvang van het verblijf door de verzekerde
belemmeren. 10. Kosten van toewijzing van het verblijf wegens annulering door de verzekerde.

10. Betwisting van een aangifte inkomstenbelasting door de Belasingdienst voor een bedrag van meer dan 600
euro.
11. Annulering van het verblijf omdat de verzekerde een ander, vergelijkbaar verblijf heeft gewonnen in een

notariële openbare prijstrekking.

12. Diefstal van documentatie of bagage waardoor de verzekerde het verblijf niet kan beginnen of voortzetten.
13. Pech of ongeval aan het voertuig dat eigendom is van de Verzekerde of de echtgenoot daarvan, waardoor
het begin of de voortzetting van het Verblijf kan worden verhinderd.

14. Verlenging van de arbeidsovereenkomst
15. Onverwachte oproep tot chirurgische ingreep.

16. Verplichte overgang van dienstverband, voor een periode van verhuizing van meer dan drie maanden.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Miskraam of complicaties bij een zwangerschap
Officiële verklaring van een rampgebied op het vertrekpunt van de verzekerde.
Politiebewaring van de verzekerde om niet-criminele doeleinden.
Dagvaarding voor echtscheidingsprocedures.
Overgave van een kind ter adoptie.
Oproep voor orgaantransplantatie.
Onverwacht mislukken van de toekenning van visa zonder rechtvaardiging.
Toekenning van officiële subsidies.
Elke ziekte die verzekerden onder de 2 jaar treft.
Oproep tot indiening en ondertekening van officiële documenten.
Verklaring van insolventieprocedure tegen het bedrijf van de verzekerde.
Terrorisme of natuurrampen, op voorwaarde dat het voorgaande plaatsvindt binnen een periode van
maximaal 30 dagen voorafgaand aan de voorziene datum voor aanvang van het Verblijf en binnen een
maximale afstand van 30 km vanaf de plaats van reisbestemming.
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Procédures en cas de sinistre

https://eacorporate.eclaims.europ-assistance.com
Ga naar de webpagina en registreer u. Zodra u dit heeft gedaan, kunt u uw claim voor
schadeloosstelling of de betaling van onkosten indienen en de status ervan volgen.
Dit document is louter informatief en is niet contractueel bindend. De algemene voorwaarden zijn in handen van de
verzekeringnemer.
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