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 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:

1. SOS International
B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie - SOS
International

2. Verzekerde
a. U als verzekeringnemer;
b. de bij u inwonende partner en/of inwonende

kinderen voorzover uit de polis blijkt dat zij
verzekerd zijn;

c. de van u uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar
en onderhouden door verzekeringnemer, voorzover
uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald;

3. Reissom
het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde
bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer
en/of verblijf. Kosten van (deel)reizen, excursies en
dergelijke die op de plaats van bestemming zijn gemaakt
worden hier niet onder begrepen;

4. Annuleringskosten
verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en
overboekingkosten in geval van annulering;

5. Ongenoten reisdagen
reisdagen die verzekerde onvoorzien niet heeft kunnen
doorbrengen op de reisbestemming, waaronder
begrepen de accommodatie waarin hij zou verblijven;

6. Dagvergoeding
vergoeding voor ieders persoonlijke reissom gedeeld
door het totaal aantal reisdagen. Tenzij anders vermeld
wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen,
onder aftrek van restituties en dergelijke;

7. Reis
geboekt vervoer en/of verblijf met een uitsluitend
recreatief karakter. De bovengenoemde begrippen
worden in deze rubriek cursief en vet weergegeven.

8. Reisgenoot
de op het boekings-/reserveringsformulier van de reis
vermelde persoon die niet in de polis wordt genoemd

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.

Artikel 3 Einde van de verzekering
Naast de bepalingen die in artikel 4 van de Algemene Voor-
waarden zijn opgenomen, eindigt deze verzekering ook:
1. zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt;
2. De verzekering eindigt voor de onder 1.2.b en c.

bedoelde
a. Inwonende partner en/of inwonende kinderen als

deze niet langer inwonend is/zijn bij
de verzekeringnemer.

b. Uitwonende kinderen als deze niet langer studerend
zijn of niet langer onderhouden worden door
verzekeringnemer of 27 jaar zijn geworden;

Voor die verzekerde(n) eindigt de verzekering in dat
geval met directe ingang.

Artikel 4 Geldigheidsduur dekking
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de
dekking:
1. voor annuleringskosten begint na boeking van de reis en

eindigt op het tijdstip van aanvang van het
gereserveerde vervoer en/of verblijf;

2. voor ongenoten reisdagen en voortijdige terugkeer
geldig is vanaf het moment van aanvang van het
gereserveerde vervoer en/of verblijf tot en met de
einddatum van het gereserveerde vervoer en/of verblijf.

Artikel 5 Dekking
1. Verzekerde bedragen

Annulering
Totaal verzekerd bedrag per verzekerde
per reis

€   1.500,-

totaal verzekerd bedrag per polis per
jaar

€   6.000,-

Waarvan ten hoogste voor
- Annuleringskosten voor aanvang van
   de reis

kostprijs

- Ongenoten reisdagen dagvergoeding
Max. 3 dagen

- Ziekenhuisopname (minimaal 1
   1 overnachting
    - tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding
    - 4 overnachtingen of meer dagvergoeding
Voortijdige terugkeer dagvergoeding
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Garantie Annulering
Totaal verzekerd bedrag per verzekerde
per reis

€   1.500,-

totaal verzekerd bedrag per polis per
jaar

€   6.000,-

Waarvan ten hoogste voor
- Annuleringskosten voor aanvang van
   de reis

kostprijs

- Ongenoten reisdagen dagvergoeding
Max. 3 dagen

- Ziekenhuisopname (minimaal 1
   1 overnachting
    - tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding
    - 4 overnachtingen of meer 100% aandeel

in de reissom
Voortijdige terugkeer 100% aandeel

in de reissom

2. Dekking
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten
gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in
5.2.a t/m 5.2.o:
a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel

van verzekerde;
b. Overlijden of het in levensgevaar verkeren van

familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van
verzekerde;

c. Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de
reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te ver-
staan een hond, kat of paard, van verzekerde;

d. Zwangerschap van verzekerde of partner;
e. Materiële beschadiging (schade aan

zaken/stoffelijke objecten) van eigendom,
huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij
werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig
is;

f. Het door verzekerde onverwacht ter beschikking
krijgen van een huurwoning, maar niet eerder dan
30 dagen voor aanvang van de reis;

g. Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde,
zijn partner of een bij hem inwonend kind onver-
wacht kan ondergaan;

h. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel
van in het buitenland woonachtige personen,
waardoor het voorgenomen logies van verzekerde
bij deze personen niet mogelijk is;

i. Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen
ondergaan van een voor de reis verplichte inenting;

j. Werkloosheid van verzekerde na een vast
dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig
ontslag;

k. Het door een werkloze verzekerde aanvaarden van
een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week,
voor de duur van minstens een half jaar of voor
onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de
vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt;

l. Onverwachte oproep van verzekerde na een
eindexamen voor een herexamen dat niet op een
ander tijdstip dan tijdens de reis kan worden
afgelegd;

m. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van
verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure

in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het
huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een
notarieel vastgelegd samenlevingscontract;

n. Het, buiten de schuld van verzekerde om,
onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum;

o. Het door een van buiten komend onheil uitvallen van
het door verzekerde te gebruiken privé-
vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou
worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang
van de reis.

Als verzekerde een reis annuleert ten gevolge van een
in 5.2.a tot en met 5.2.o genoemde gebeurtenis die een
reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op
uitkering. Vergoeding vindt alleen plaats als deze
reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en
uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen.

3. Ongenoten reisdagen
a. Vertrekvertraging

Uitkering wordt verleend voor ongenoten reisdagen
als gevolg van onvoorziene vertraging van vliegtuig,
bus, trein en boot bij vertrek uit Nederland of bij
aankomst op de eerste reisbestemming. Deze dek-
king bestaat alleen voor reizen langer dan 3 dagen.
De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij
een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering
verleend voor 1 dag, van 20 tot 32 uur voor 2 dagen
en van langer dan 32 uur voor 3 dagen.

b. Ziekenhuisopname
Als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in een
ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 over-
nachting) wordt uitkering verleend voor ongenoten
reisdagen van alle verzekerden. Iedere overnachting
in het ziekenhuis tijdens de geboekte reis geldt als 1
ongenoten reisdag.

4. Voortijdige terugkeer
Uitkering wordt verleend in geval van voortijdige
terugkeer naar de woonplaats in Nederland als gevolg
van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.4.a tot
en met 5.4.f. Uitkering wordt alleen verleend als SOS
International vooraf toestemming tot de voortijdige
terugkeer heeft verleend.
a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel

van verzekerde;
b. Overlijden of het in levensgevaar verkeren van

familieleden in de 1e of 2e graad of van huisgenoten
van verzekerde;

c. Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of
partner;

d. Materiële beschadiging (schade aan
zaken/stoffelijke objecten) van eigendom,
huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij
werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig
is;

e. Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde,
zijn partner of een bij hem inwonend kind onver-
wacht kan ondergaan

f. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel
van in het buitenland woonachtige personen,
waardoor het voorgenomen logies van verzekerde
bij deze personen niet verder mogelijk is.

Als verzekerde een reis afbreekt ten gevolge van een in
5.4.a tot en met 5.4.f genoemde gebeurtenis die een
reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op
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uitkering. Vergoeding vindt alleen plaats als deze
reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en
uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen.
Als eveneens recht bestaat op uitkering uit hoofde van
Ongenoten reisdagen zal in totaal nooit meer dan 100%
van ieders aandeel in de reissom worden uitgekeerd.

Artikel 6 Bijzondere uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van
een gebeurtenis die verband houdt met ziekte, aandoening
of afwijking die bij verzekerde, zijn huisgenoten of
familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden
voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten
veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van kracht als deze
rubriek is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.


