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De complete inlichtingen over het product worden verstrekt in de precontractuele en contractuele documenten.  

Om welk type verzekering gaat het? 
Deze verzekering dekt het financiële verlies dat u kunt lijden wegens de annulering/ wijziging en  onderbreking van het verblijf, vertraging van bagage, verlies, 
beschadiging van bagage, een medische bijstand voor internationale bestemmingen, laattijdige aankomst en bijstand voor het persoonlijke voertuig van de 
verzekerde. .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Wat is verzekerd? 
 
✓ Annulerings of wijziging van het verblijf dekking: de kosten die voortvloeien uit de annulering 

van de verzekerde reis door: 1/ Ernstige Ziekte, Ernstig Letsel (inclusief verslechtering van 
eerdere ziektes en gevolgen van een eerder ongeval) of overlijden van: a) een Verzekerde; b) 
een Familielid; c) de persoon die is aangewezen voor het gezag over minderjarige kinderen 
of mindervaliden voor wie U verantwoordelijk bent; d) de Vervanger. 2/ Annulering of 
wijziging om een gerechtvaardigde reden: a) in elk geval een annulering of wijziging die niet 
kon voorzien worden op de dag dat onderhavige Collectieve Verzekeringspolis werd 
aangegaan, buiten Uw wil om en om een gerechtvaardigde reden; b) evenals, in geval van 
annulering of wijziging, om een gerechtvaardigde reden, voor een of meerdere personen die 
op hetzelfde moment als U werden ingeschreven en die uit hoofde van onderhavige 
Collectieve Verzekeringspolis als Verzekerde worden beschouwd. 

✓ Dekking onderbreking van het verblijf: U pro rata temporis te vergoeden, voor de 
verblijfskosten, aangegaan bij de Verblijfsoperator, die reeds werden betaald en niet werden 
gebruikt, in de volgende gevallen: 1/ na uw medische repatriëring georganiseerd of door een 
andere hulpverleningsmaatschappij door ons; 2/ indien een naast familielid (uw Partner, voor- 
of nageslacht van U of Uw Partner) in het ziekenhuis wordt opgenomen (ongeplande 
ziekenhuisopname) of overlijdt, of indien een van Uw broers of zussen overlijdt en U om die 
reden Uw Verblijf moet onderbreken; 3/ indien er zich bij U thuis een schadegeval voordoet 
(inbraak, brand, waterschade) waar Uw aanwezigheid verplicht vereist is en U om die reden 
Uw Verblijf moet onderbreken.  

✓ Dekking bij Medische assistentie: Wij zorgen voor: 1/ Tijdens het Verblijf: a) Medische 
onkosten in het Buitenland die zijn gemaakt tijdens de Verblijf; b) Ziekenhuisopname als 
gevolg van Ziekte of Ongeval tijdens de Verblijf; c) Vervoer naar een ziekenhuis nabij Uw 
Huisadres; d) Ziekenhuisopname in het Buitenland gedurende een periode van meer dan 3 
dagen en meer dan 48 uur voor een minderjarige of een geïsoleerde mindervalide zonder 
Familielid aan Uw zijde; e) Zorg voor een mindervalide persoon of Uw kinderen jonger dan 18 
jaar die met U Verblijft; f) Verlenging van de Verblijf in een hotel na Ziekte of een Ongeval; g) 
Kosten van repatriëring en begrafenis in geval van overlijden van een Verzekerde tijdens de 
Verblijf; h) Vervroegde terugkeer van de verzekerde Familieleden of van een Reisgenoot; i) 
Zoek- en/of reddingskosten; j) Bijstand in geval van een schadegeval op het Thuisadres; k) 
Terbeschikkingstelling van een plaatsvervangende chauffeur om het persoonlijke Voertuig van 
de Verzekerde terug te brengen. 2/ Na het verblijf: a) Levering van geneesmiddelen ; b) 
Thuiszorg ; c) Levering van maaltijden; d) Levering van boodschappen ; e) Huishoudhulp ; f) 
Kinderopvang Thuis of vervoer van een naaste; g) Pedagogische ondersteuning; h) 
Dierenoppas of vervoer naar een naaste. 

✓ Dekking Bij niet medische assistentie: 1/ Voorschot van het bedrag van de verplichte borgtocht 
in het kader van een verkeersongeval in het Buitenland; 2/ Voorschot van kosten van 
rechtsbijstand in het Buitenland.  

✓ Dekking bij Bagages: Wij zorgen voor: 1/ Onkosten die U maakt als gevolg van vertraagde 
aflevering van bagage; 2/ Verlies, beschadiging en gewelddadige beroving van bagage en 
persoonlijke bezittingen (met inbegrip van voorwerpen die tijdens het Verblijf werden 
aangekocht); 3/ Schade aan persoonlijk Sport- en Ontspanningsmateriaal. 

✓ Dekking laattijdige aankomst: We betalen de nachten van het Verblijf die niet werden benut 
en reeds werden betaald terug als er buiten Uw wil om een onvoorziene omstandigheid is 
ontstaan tijdens Uw heenreis. 

✓ Dekking bijstand voor het persoonlijke voertuig van de verzekerde: . Indien uw Voertuig tijdens 
Uw Verblijf naar aanleiding van een verkeersongeval, een defect vertoont, het doel is van een 
poging tot diefstal of te maken krijgt met brand en daardoor geïmmobiliseerd is, organiseren 
we: 1/ pechdienst voor het Voertuig ter plaatse door een plaatselijke pechdienst, of; 2/ hijs- 
of graafwerkzaamheden en sleepdienst voor het Voertuig naar de dichtstbijzijnde garage 
vanaf de plaats van immobilisatie. 

De tussenkomst van de verzekerde beperkt zich tot de bedragen vermeld in de tabel 
betreffende de dekkingen. 
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Reisverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Maatschappij: Europ Assistance S.A.                                     Product: Multirisk Vakantie 

Naamloze vennootschap met hoofdkantoor te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 451 366 405, en erkend door 

de Franse toezichthouder (ACPR - 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Parijs Cedex 09, Frankrijk), onder nummer 4021295. Deze Collectieve verzekeringspolis is afgesloten bij haar Ierse filiaal EUROP ASSISTANCE SA 

IRISH BRANCH, met  hoofdkantoor op de Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Ireland, die is ingeschreven bij het Ierse registratiekantoor voor ondernemingen (the Irish Companies 

Registration Office) onder nummer 907089. 

 

 

 

 

 

Wat is niet verzekerd? 

 Betreffende de Annulerings of wijziging van het 
verblijf dekking g: De dossierkosten, belastingen, 
verzekeringspremie, kosten voor diensten en de 
ter plaatse gereserveerde activiteiten voor tijdens 
het verblijf en de bijdrage in dergelijke kosten 

 Betreffende de onderbreking van het verblijf:  De 
dossierkosten, de belastingen, 
verzekeringspremie, kosten voor diensten en de 
gereserveerde activiteiten voor tijdens het 
verblijf en de bijdrage in dergelijke kosten, 
transport. 

 Betreffende de Dekking bij Medische assistentie:  
de kosten van permanente of een routine 
tandartsbehandeling; Tandartsbehandelingen of 
diagnostische procedures die niet uitsluitend 
dienen voor onmiddellijke verlichting van pijn of 
ongemak of om problemen bij het eten te 
verlichten; Medische kosten gemaakt in uw 
Thuisland.   

 Betreffende de Dekking bij Bagages:  Vertragingen 
of aankopen die plaatsvinden in het Thuisland; 
Diefstal van persoonlijke bagage, bezittingen en 
objecten die onbeheerd zijn achtergelaten in een 
openbare ruimte of zijn opgeslagen in een ruimte 
die beschikbaar wordt gesteld aan diverse 
personen; Vertragingen die worden veroorzaakt 
door storing in een elektrisch systeem of een IT-
systeem, daaronder begrepen dat van een 
aanbieder van openbaar vervoer. 

 Betreffende de Dekking laattijdige aankomst: Elke 
omstandigheid of situatie die U heeft veroorzaakt 
(bijvoorbeeld: u heeft zich niet geregistreerd op het 
vertrekpunt); Gemiste aansluitingen; Elke vertraging 
die veroorzaakt is door een Staking die gestart is of die 
werd aangekondigd vóór de Deelname aan de 
Collectieve Verzekeringspolis of vóór de boeking van 
het Verblijf (of op het moment van deze twee data dat 
het laatste valt); De (tijdelijke of permanente) 
annulering van een vlucht, van trein- of bootschema's, 
waarvoor U een ticket heeft geboekt, op initiatief van 
de vervoerder of op aanbeveling of op bevel van een 
regerende overheid, een autoriteit in civiele 
luchtvaart, havenautoriteit. 

 Betreffende de Dekking bijstand voor het persoonlijke 
voertuig van de verzekerde: . Extra kosten en 
eventuele reserveonderdelen; De gevolgen van de 
immobilisatie van het Voertuig voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden; Douanekosten.  
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  Waar geldt de dekking?  

✓ Onderhavige verzekering dekt de enkel de Verblijven in Frankrijk en de Franse overzeese departementen en regio's.  

✓ De dekking "Bijstand voor het persoonlijke Voertuig van de Verzekerde" is van toepassing tijdens elke uitstap in de grenslanden 

van het land van het verzekerde Verblijf, gelegen in Frankrijk of in een van de Franse overzeese departementen en regio's:  België, 

Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje, Monaco en Andorra. 

 

 

 Wanneer en hoe moet ik betalen? 

 
De premie wordt aan de deelnemer meegedeeld voor deelname en is inclusief belastingen en vergoedingen. De premie wordt uiterlijk aan de 
verzekeraar betaald op de datum van toetreding voor deelname. 
 
 
 
 
 
 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

• De verzekeringspremie betalen  

• De benodigde documenten verstrekken bij een verzoek om schadevergoeding.  
 
 
 

 

 Hoe kan ik het contract opzeggen?  

Als de dekkingstermijn langer dan een maand is en de Polis is afgesloten door middel van technieken ten behoeve verkoop op afstand 
(bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of website), kunt U zich binnen een periode van 14 dagen terugtrekken vanaf de startdatum van de Polis door: 
contact@sophiassur.com of een brief te sturen SOPHIASSUR, 154 Bd Haussmann, 75008. 
 

  Zijn er uitsluitingen betreffende de dekking? 

Algemene uitsluitingen  

! Ziekte of Ongeval als gevolg van het gebruik van alcoholische drank (met een alcoholpromillage van 0,5 of meer voor niet-beginnend bestuurders of 
een alcoholpromillage van 0,2 of meer voor beginnend bestuurders, in geval van een ongeval met een voertuig), door Verzekerde of de Reisgenoot. 

! Gebruik van narcotica, drugs of medicijnen, anders dan die welke zijn voorgeschreven door een arts. 
! Zelfmoord, poging tot zelfmoord of zelfbeschadiging door Verzekerde, een Familielid of een Reisgenoot. 
! De gevolgen van een epidemie of pandemie die wordt veroorzaakt door een besmettelijke infectieziekte, met inbegrip van ziekten die afkomstig zijn 

van nieuwe stammen, en die is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of een bevoegde overheid in het land van uw woonplaats of in 
een land dat u van plan bent te bezoeken of waar u van plan bent door te rijden tijdens de Verblijf. Deze uitsluiting is niet van toepassing als een 
epidemie tot een ernstige ziekte of het overlijden leidt van een verzekerde, van een familielid, van de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg voor 
minderjarigen of gehandicapte meerderjarigen van wie u de wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd bent, of van uw plaatsvervanger op uw 
werk. 

! De gevolgen van een quarantaine en/of reisbeperkingen waartoe een bevoegde overheid heeft besloten, en die de verzekerde of zijn begeleider vóór 
of tijdens zijn reizen zouden kunnen treffen; 

! Oorlogen, demonstraties, opstanden, Terreurdaden, sabotage en Stakingen. 
! Gevolgen van de transmutatie van de atoomkern, alsmede straling als gevolg van kunstmatige versnelling van atoomdelen of enige bestraling van een 

energiebron van radioactieve aard.  
! De tellurische bewegingen (zoals aardbevingen en aardverschuivingen), overstromingen, vulkanische uitbarstingen en, in algemene zin, elk 

verschijnsel dat zich voordoet als gevolg van natuurkrachten. 
 

 

 Wanneer begint de dekking en wanneer eindigt deze? 
 
Indien U een annulerings of wijziging van het verblijf dekking heeft afgenomen, bent U gedekt vanaf de startdatum van Deelname tot de Reis 
begint. 
Voor de andere dekkingen bent U gedekt vanaf de Startdatum van het Verblijf tot de Einddatum van het Verblijf. 
 


