
24 uur reactie en 48 uur geld terug garantie

Dekt annuleringen, late aankomsten en onderbrekingen 
van uw verblijf

100% terugbetaling zonder eigen risico

Online restitutieverzoek in minder dan een minuut



Geen garanties
Medische redenen

Convocaties

Ernstige ziekte: (inclusief ernstige ziekte als gevolg van een epidemie of pandemie die 
binnen 30 dagen voor vertrek is uitgeroepen), ernstig lichamelijk letsel of overlijden, 
inclusief de gevolgen, nawerkingen, complicaties of verergering van een ziekte of ongeval.

Eine Kontraindikation für eine Impfung, Folgen einer Impfung oder eine medizinische 
Unmöglichkeit, eine vorbeugende Behandlung zu befolgen, die für das von Ihnen gewählte 
Reiseziel notwendig ist oder mit Ihrem Impfpass in Verbindung steht.

Complicaties van de zwangerschap tot de 32e week: en die leiden tot de absolute 
stopzetting van elke professionele of andere activiteit en op voorwaarde dat u op het 
moment van vertrek niet meer dan 6 maanden zwanger bent, of, indien de aard van de reis 
onverenigbaar is met de toestand van de zwangerschap, op voorwaarde dat u op het 
moment van uw inschrijving niet op de hoogte was van uw toestand 

Uw afspraak voor een orgaantransplantatie, op een datum tijdens de geplande reis, en op 
voorwaarde dat de afspraak niet bekend was op het moment dat de polis werd afgesloten.

Uw dwingende dagvaarding, onvoorzienbaar en niet uitstelbaar door een administratie, 
naar een datum tijdens de geplande reis, en op voorwaarde dat de dagvaarding niet bekend 
was bij het afsluiten van het contract.

Uw uitnodiging voor een universitair herexamen op een datum tijdens uw reis, mits het 
mislukken van het examen niet bekend was op het moment van afsluiten van deze polis. 

Uw dagvaarding om een kind te adopteren tijdens uw verzekerd verblijf, op voorwaarde dat 
de dagvaarding niet gekend was op het ogenblik van het afsluiten van de polis

Uw afspraak voor een in vitro fertilisatie, tijdens de periode van uw verzekerd verblijf, en op 
voorwaarde dat de afspraak niet gekend was op het ogenblik van het afsluiten van de polis. 



Geen garanties
Professionele redenen

Schade aan voertuigen 

Schrapping of wijziging van de datum van uw betaald verlof door uw werkgever. Deze 
uitkering wordt toegekend aan werknemers in loondienst, met uitzondering van leden van 
een vrij beroep, bedrijfsleiders, wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven, zelfstandigen, 
ambachtslieden en amusementswerkers.

Ernstige schade aan uw voertuig binnen 96 uur voor vertrek en voor zover het niet meer 
gebruikt kan worden om naar de verblijfplaats / uw vertrekpunt te reizen.

Door een ongeval of een defect aan uw vervoermiddel tijdens uw voorreis, met een 
vertraging van meer dan twee uur, mist u de voor uw vertrek geboekte vlucht, op 
voorwaarde dat u regelingen hebt getroffen om ten minste 2 uur vóór de uiterste 
instapdatum op de luchthaven aan te komen.

Uw economisch ontslag of dat van uw wettelijke of feitelijke echtgenoot, op voorwaarde 
dat de procedure niet was ingeleid op het ogenblik van het afsluiten van deze polis en/of 
dat u de datum van de gebeurtenis niet kende op het ogenblik van het afsluiten van de polis.

Het verkrijgen van betaald werk of een betaalde stage, die begint vóór of tijdens de data 
van uw reis, terwijl u was ingeschreven bij Pôle Emploi, op voorwaarde dat het niet gaat om 
een verlenging, vernieuwing of wijziging van het soort contract of een door een 
uitzendbureau verstrekte opdracht.

Uw niet-disciplinaire professionele overplaatsing, opgelegd door uw werkgever, die u 
verplicht om te verhuizen en op voorwaarde dat de overplaatsing niet gekend was op het 
ogenblik van het afsluiten van de polis. Deze dekking wordt verleend aan werknemers in 
loondienst, met uitzondering van leden van een vrij beroep, bedrijfsleiders, wettelijke 
vertegenwoordigers van bedrijven, zelfstandigen, ambachtslieden en amusementswerkers.



Geen garanties

Staking van transporteurs 

Diverse

Een staking van de vervoerder, op voorwaarde dat deze plaatsvindt in Frankrijk, dat deze 48 
uur voor het begin van het verblijf is aangekondigd en dat de verzekerde niet over een ander 
vervoermiddel beschikt waarmee hij de verblijfplaats kan bereiken.

Ernstige materiële schade die uw aanwezigheid op de dag van vertrek vereist om de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen, ten gevolge van brand, waterschade of natuurelementen 
en die uw privé- of bedrijfsruimten treft. 

Diefstal uit privé- of bedrijfsruimten, waarvoor uw aanwezigheid op de dag van vertrek 
vereist is, op voorwaarde dat dit binnen 48 uur voor vertrek heeft plaatsgevonden.

De weigering van een toeristenvisum door de autoriteiten van het voor uw reis gekozen 
land, op voorwaarde dat u geen aanvraag hebt ingediend die door deze autoriteiten bij een 
eerdere reis is geweigerd.

Diefstal van uw identiteitspapieren (paspoort, identiteitskaart), die onontbeerlijk zijn om de 
geplande grenzen te overschrijden, binnen 48 uur na uw vertrek.

Een oproer, een aanslag, een terroristische daad, vervuiling als gevolg van een industrieel 
ongeval of een epidemiegebied of natuurrampen in Frankrijk.

Annulering voor de scheiding van een echtpaar of een paar met een burgerlijke band, deze 
garantie wordt slechts verkregen op vertoon van wettelijke en administratieve documenten 
die het werkelijke karakter van de scheiding of van het gemeenschappelijke leven in geval 
van samenwoning bewijzen.

U bent eveneens gedekt, tot de in de Prestatietabel vermelde limiet, voor elke andere 
willekeurige gebeurtenis, wat die ook moge zijn, die een onmiddellijke, reële en 
ernstige belemmering vormt, die uw vertrek en/of de uitoefening van de tijdens uw 
verblijf geplande activiteiten verhindert.


