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Algemene voorwaarden

Annulatieverzekering GOVAKA CVBA

Wie is verzekerde ?

o

het ontslag van de verzekerde betekend door de
werkgever;

o

de onbruikbaarheid wegens een verkeersongeval,
een brand of diefstal gedurende meer dan 2
werkdagen van het voertuig van de verzekerde, dat
voorzien was voor de reis;

o

de intrekking van de reeds toegestane vakantie van
de verzekerde door de werkgever ter vervanging
van een collega wegens ziekte, ongeval of
overlijden;

o

de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde :
 voor de adoptie van een kind;
 voor een dringende orgaantransplantatie
(als ontvanger of als donor) ;
 bij een gerechtelijke procedure (als
getuige, als lid van een assissenjury);
 als wederopgeroepene voor het vervullen
van de legerdienst ;
 als student van 16 jaar of ouder die een
herexamen moet afleggen uiterlijk 15
dagen na zijn terugkeer en waarvan een
uitstel niet mogelijk is, op voorwaarde dat
de negatieve resultaten niet gekend waren
op het ogenblik dat de reis geboekt werd ;
 die een vrij of een zelfstandig beroep
uitoefent,
als
gevolg
van
de
onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval
of overlijden van de professionele
vervanger van de verzekerde ;

o

een natuurramp waardoor de reis niet kan worden
aangevat of voortgezet;

o

het sluiten door de verzekerde van een
arbeidscontract dat begint binnen 30 dagen die
voorafgaan aan de vertrekdatum;

o

de weigering van het visum door de overheid van
het land van bestemming ;

o

de diefstal van het visum of van de reisdocumenten
met inbraak in de woonplaats van de verzekerde 48
uur voor de begindatum van de reis, waarvoor
onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de territoriaal
bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politite
met opmaak van een proces-verbaal ;

Artikel 1.
Elke persoon die een reis afsloot bij GOVAKA CVBA

Verzekerd bedrag :
Art. 2. - De totale kostprijs van de reis.
(exclusief de premie van de annlatieverzekering)

Waarborg Annulatie
Art. 3. - DVV-Verzekeringen vergoedt de nietrecupereerbare kosten die voortkomen uit het annuleren van
de reis wegens:
o het overlijden van de verzekerde, zijn/haar
echtgeno(o)t(e), een gezinslid of van zijn
levensgezel(lin) (onder levensgezel(lin) wordt
verstaan : de persoon met wie de verzekerde een
feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en
die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats
samenleeft);
o

o

o

o

de ziekte of het ongeval van de verzekerde,
zijn/haar echtgeno(o)t(e) een gezinslid of een
levensgezel(lin),
dat
volgens
onze
hoofdraadsgeneesheer de annulatie of de
onderbreking van de reis medisch verantwoordt;
verwikkelingen of problemen met de zwangerschap
van een gezinslid of een verzekerde worden met een
ziekte gelijkgesteld;
het overlijden of het levensgevaar ingevolge
ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van
de verzekerde tot en met de tweede graad;
aanzienlijke materiële schade aan :
 het onroerend goed (bv. woning of
bedrijfsgebouw) van de verzekerde en die
van die aard is dat zijn aanwezigheid
vereist is om zijn belangen te behartigen ;
 de gehuurde goederen;

vernieling, zware beschadiging of diefstal van het
kampeermateriaal van een verzekerde;
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o

o

staking van
vertrekpunt;

het

de kosten voor het verplaatsen naar een andere
datum, waardoor totale annulatie overbodig wordt.

o

een medisch beletsel zodat de verzekerde niet mag
worden ingeënt en/of géén medicijnen mag
innemen, terwijl dit voor de reis noodzakelijk is;

Alle verzekerden mogen de dekking inroepen als door de
annulatie of de onderbreking van de reis een andere
meerderjarige verzekerde zonder reisgezel zou moeten reizen
of minderjarigen zonder begeleiding zouden achterblijven.

o

een echtscheidingsprocedure die in gang is gezet na
de boeking van de reis;

o

een home- of carjacking waarvan de verzekerde het
slachtoffer is geweest binnen 7 dagen voor de
vertrekdatum;

o

de meer dan een uur durende immobilisatie van het
vervoermiddel op de weg naar het station, de
luchthaven of de scheepshaven ten gevolge van een
verkeersongeval of een ander geval van overmacht.

Indien één van deze gevallen zich voordoet, moet de
verzekerde GOVAKA CVBA. hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen.

o

onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval
of overlijden van de in de polis aangeduide persoon,
gelast met de hoede van het minderjarige of
gehandicapte kind van een verzekerde;

Waarborg
Voortijdige
Verblijfsonderbreking

o

annulatie door de reisgezel tengevolge van één van
de bovenvermelde redenen
Onder reisgezel dient te worden verstaan : de
persoon met wie de verzekerde tesamen
ingeschreven is en besloot de geplande reis te
ondernemen of het voorziene vakantieverblijf af te
huren en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor
het goede verloop ervan.

o

Ernstig ongeval of ernstige ziekte van een
verzekerde die zich voordoet op meer dan 8 weken
voor aanvang van de reis en waarvan de verzekerde,
volgens de behandelende geneesheer zou moeten
hersteld zijn voor de reis, maar waarvan het herstel
langer duurt zodanig dat het volgens de
behandelende geneesheer onmogelijk is om de
geplande reis aan te vangen.

Wij vergoeden de kosten ten belope van 325 EUR voor de
reis naar huis en terug naar de vakantiebestemming van een
verzekerde als een voorlopige terugkeer naar huis
noodzakelijk is ingevolge een van de hierna vermelde
gebeurtenissen die op het ogenblik van de aanvang van de
reis redelijkerwijze niet konden worden voorzien :
o overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of
ziekte van een gezinslid of van een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad ;
o de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde die
een vrij of een zelfstandig beroep uitoefent als
gevolg van de onbeschikbaarheid wegens ziekte,
ongeval of overlijden van de professionele
vervanger van de verzekerde ;
o aanzienlijke materiële schade aan het onroerend
goed (bv. woning of bedrijfsgebouw) van de
verzekerde en die van die aard is dat zijn
aanwezigheid vereist is om zijn belangen te
behartigen.

het

openbaar

vervoer

op

Wij vergoeden eveneens:
o de niet-recupereerbare kosten die voortvloeien uit
het laattijdige vertrek om een van de hierboven
opgesomde
redenen
voor
annulatie
of
onderbreking ;

De vergoeding wordt slechts uitgekeerd indien één van de
hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de
inschrijving voor de reis niet te voorzien waren, zich
voordoet binnen 8 weken voor de voorziene vertrekdatum;
maar ten vroegste de dag volgend op de boekingsdatum van
de reis.

Terugroeping

en

art. 4. - Waarborg Voortijdige Terugkeer

Indien door de voorlopige terugkeer van een verzekerde geen
enkele meerderjarige verzekerde nog voor toezicht en
onderhoud van minderjarige verzekerden kan instaan wordt
de waarborg uitgebreid tot de volgende kosten :
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de vervoerkosten ten belope van 325 EUR voor de
heen- en terugreis van een door de familie
aangeduide persoon die in België woont ;
de overnachtingskosten (kamer en ontbijt) van deze
persoon in het buitenland ten belope van
65 EUR per dag gedurende maximaal 7 dagen.

Wat bij schade ?
Art. 8. - De verzekerde of de begunstigde moet :
o

de schade beperken;

o

elk schadegeval uiterlijk binnen acht dagen,
tenzij in geval van overmacht, schriftelijk
melden aan GOVAKA CVBA., Urbain
Britsierslaan 5, 1030 Brussel;

o

onverminderd de toepassing van de onderaan dit
artikel vermelde sancties is geen enkele
ongevalsaangifte nog ontvankelijk één jaar na het
gebeuren van het schadegeval;

o

alle noodzakelijke inlichtingen en documenten
over de ziekte, het ongeval, de schade of de extra
kosten onmiddellijk verstrekken;

o

het onderzoek door DVV-Verzekeringen zoveel
mogelijk vergemakkelijken.

art. 5. - Waarborg Stranding In Het Buitenland
Wij vergoeden de bijkomende overnachtingskosten (kamer
en ontbijt) die de verzekerde moet maken wanneer hij bij de
heen- of terugreis gedurende ten minste 48 uren opgehouden
wordt ingevolge een van de hierna vermelde gebeurtenissen:
o
o

de reisorganisator of de vervoerondernemer leeft de
contractuele verplichtingen niet na ;
immobilisering door weersomstandigheden, staking
of een ander geval van overmacht; dit oponthoud
moet gestaafd worden door een verklaring van de
plaatselijke politie, overheid of diensten van
openbaar vervoer.

De verzekerde mag deze waarborg eveneens inroepen zonder
termijnsvoorwaarde indien hij op medisch voorschrift de
terugreis naar zijn gebruikelijke verblijfplaats op de geplande
datum niet mag aanvatten. De waarborg geldt ook voor de
medereiziger van wie de aanwezigheid medisch aanbevolen
is. Onze tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 65 EUR per
dag en per persoon met een maximum van 650 EUR voor
alle verzekerden samen.

Elke tekortkoming van de verzekerden of de begunstigden
aan hun verplichtingen uit hoofde van dit contract heeft van
rechtswege het verval van de waarborg tot gevolg, tenzij zij
het bewijs van hun goede trouw leveren en zij het verzuim zo
spoedig mogelijk hebben hersteld. DVV-Verzekeringen kan
evenwel haar tussenkomst beperken in de mate dat zij
aantoont dat deze tekortkoming haar nadeel berokkend heeft.

Verblijfplaats
Art. 6. - De verzekering is enkel geldig voor de verzekerden
die gewoonlijk in België verblijven.

Uitsluitingen
Art. 9. Zijn door deze polis niet verzekerd ::

Schaderegeling

1.
o

ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in
staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie
verkeert of onder invloed van verdovende of
opwekkende middelen is;

o

ongevallen die gebeuren met een motorvoertuig
wanneer de bestuurder op het ogenblik van het
ongeval niet voldoet aan de voorwaarden door de
Belgische wetten en reglementen voorgeschreven
om dat motorvoertuig te mogen besturen,
bijvoorbeeld een persoon die van zijn recht om te

Art. 7. - DVV-Verzekeringen betaalt de vergoedingen bij
annulatie, voortijdige terugroeping of stranding in het
buitenland na aftrek van :
o

de terugbetalingen vanwege de organisatoren van
het vervoer wegens niet-gebruik van de
vervoerbewijzen.

o

de terugbetaling vanwege reisbureaus of
hotelhouders wegens niet-gebruik van de besproken
diensten.
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besturen vervallen verklaard is of een persoon die
de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft;

3.
o

ongevallen te wijten aan natuurrampen, behalve
blikseminslag

o

ongevallen veroorzaakt door een oorlogsfeit,
burgerloorlog, opstoot of oproer. Deze uitlsuiting
geldt niet voor ongevallen in het buitenland tot
veertien dagen na het begin van de vijandelijkheden,
voor zover België daarbij niet betrokken is en de
verzekerde door die gebeurtenissen wordt verrast.

o

ongevallen
veroorzaakt
door
kernreakties,
radioaktiviteit en ioniserende straling.

o

ongevallen die gebeuren wanneer het voertuig
onderworpen is aan het reglement op de technische
controle en wanneer het op het ogenblik van het
ongeval niet voorzien is van een geldig
schouwingsbewijs;
tenzij de verzekerde of de begunstigde bewijst dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen de hiervoor
beschreven omstandigheden en het ongeval.

2.
o

ongevallen voortspruitend uit weddenschappen,
uitdagingen of een zware fout van een verzekerde of
begunstigde;

o

ongevallen opzettelijk veroorzaakt of verergerd
door een verzekerde of een begunstigde;

o

zelfdoding en de gevolgen van een poging tot
zelfdoding.

4.

ongevallen die gebeuren tijdens de deelneming aan
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en wedstrijden. Louter toeristische en ontspanningsrally's
zijn evenwel verzekerd.
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