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Polisnummer

Bijzondere voorwaarden

C-15/0292.500/00-B

Binnen- en buitenlandse reizen
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Nieuwe zaak

Verzekeraar

DVV verzekeringen
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel

Verzekeringnemer

INTERSOC VZW
HAACHTSESTEENWEG 579 | PB - 47 |
1031 BRUSSEL – BRUXELLES

Belangrijke data

Begindatum
Einddatum
Jaarvervaldag

Duurtijd

Polis met een duurtijd van 3 jaar met stilzwijgende hernieuwing per periodes van 3 jaar.

Polisvoorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN met referentie “Reisverzekering op maat” zijn van toepassing

1 september 2018
31 december 2020
1 januari

U bevestigt deze Algemene Voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct
(IPID) te hebben ontvangen en de inhoud ervan te aanvaarden.
Deze polis is opgesteld conform de wensen van de klant zoals geformuleerd in het document
Behoeftes-en verlangensanalyse ( BVA ). De bijzondere Voorwaarden vormen samen met de
Algemene Voorwaarden het verzekeringscontract.

Verzekerde waarborgen

Waarborg C. ANNULATIE :

Maximaal 10.000 EUR per reiziger

Verzekerd zijn :
1.

De terugbetaling van de door het reiscontract voorziene annuleringskosten, met uitsluiting van
alle dossierkosten, indien u het reiscontract annuleert voor de aanvang van de reis.

2.

De terugbetaling van de wijzigingskosten, (vb meerkost éénpersoonskamer)
reiscontract wijzigt voor de aanvang van de reis.

3.

De terugbetaling van het gedeelte van de huurprijs, geprorateerd volgens het aantal personen,
indien u niet deelneemt aan de reis, maar de reisgezellen de huur wel behouden. De kosten zijn
beperkt tot de extra kosten voor omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere
capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data voor zover deze omboeking mogelijk was.

, indien u het
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4.

De terugbetaling van de reissom of huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, indien u de
reis te laat aanvangt.

Verzekerde oorzaken van annulatie :
1.

Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
a.

Uzelf;

b.

Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

c.

Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;

d.

Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;

e.

De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1
persoon betreft;

f.

De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke
mindervalide die bij u inwoont;

g.

De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende
echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in
gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

2.

Overlijden van:
a.

Uzelf;

b.

Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

c.

Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;

d.

Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad;

e.

De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1
persoon betreft;

f.

De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke
mindervalide die bij u inwoont;

g.

De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende
echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in
gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

pagina 2
DVV, merk en handelsnaam van Belins n.v. - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037

AG 99.169

Rogierplein 11
B-1210 Brussel
RPR Brussel 0405.764.064
Rek. nr. 799-5501252-93

DVV

Bijzondere voorwaarden

Polisnummer
C-15/0292.500/00-B

Binnen- en buitenlandse reizen

verzekeringen

3. Zwangerschap : voor zover de reis / verzekering geboekt was voor het begin van de
zwangerschap en de reis voorzien is tijdens de laatste 3 maand van de zwangerschap
4.

Premature bevalling ( voor de 33° ste week van de zwangerschap ) van een bloed-of
aanverwant tot en met de tweede graad

5.

Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen op
voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door
deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.

6. Verdwijning of kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgenoot / echtgenote in rechte of in
feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad
7.

Het vertrekpunt van uw reis ( verblijf / transport ) kan niet bereikt worden door :
a.
Immobilisatie van het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw
reisgezel door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme
tijdens het traject waardoor het vertrekpunt niet bereikt kan worden
b.
Immobilisatie, vertraging of ingebreke blijven van het voertuig dat de transfer
verzekert naar het vertrekpunt van uw reis tengevolge van een onverwachte,
onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was en waardoor u het vertrek mist
van het gereserveerde transport naar uw eerste bestemming

8. Ontslag als werknemer van uzelf of een persoon die met u in gezinsverband samenleeft
9.

Afsluiten van een arbeidscontract van minstens 3 maanden op voorwaarde dat u ofwel
ingeschreven was bij de VDAB als werkzoekende ofwel de afgelopen 3 maand afstudeerde of
uw opleiding beëindigde

10. Verplichting als militair om op militaire of humanitaire missie te vertrekken op voorwaarde dat
deze missie niet voorzienbaar was op het ogenblik van boeking van de reis.
11. Verbod tot inenting of immunisatie om medische redenen op voorwaarde dat dit door de lokale
autoriteiten verplicht is.
12. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
a.

Voor een orgaantransplantatie;

b.

Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;

c.

Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
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d.

Voor de adoptie van een kind;

e.

Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;

f.

Als jurylid voor het Hof van Assisen.

13. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na
de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
14. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde
na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
15. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31
dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
16. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op
voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
17. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt
geweigerd.
18. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het
bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
19. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging
van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede
gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
20. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de
boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde
dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de
datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
21. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij
verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze
oorspronkelijk gepland was en u ons een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
22. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met
slechts 1 reisgezel moet reizen.
Waarborg D. BAGAGE :

Maximaal 1.250 EUR per reiziger

Verzekerd zijn de kosten tengevolge van :

Diefstal

Beschadiging

Verlies

Laattijdige aflevering door openbaar vervoer
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De verzekering is facultatief af te sluiten bij het boeken van een reis via Intersoc.
De verzekering kan enkel en alleen aangegaan worden samen met de boeking van de reis. De polis kan
dus niet naderhand toegevoegd worden aan het reisdossier.
De waarborgen dienen onderschreven te worden ten voordele van alle reizigers geboekt op 1 dossier.

Premie

De premie wordt als volgt berekend ( taksen inbegrepen) :
 Voor auto- trein-, en busreizen : 2 EUR per vakantiedag per reiziger
 Voor vlieg- en bootreizen : 2,50 EUR per vakantiedag per reiziger
De verzekeraar heeft het recht om de premiezetting vanaf 01/01/2020 te herzien indien dit nodig blijkt
na evaluatie van de schaderesultaten in 2019.
Bij het onderschrijven van de polis en bij het begin van elk volgend verzekeringsjaar betaalt de
verzekeringnemer een voorlopige premie waarvan het bedrag gelijk is aan de premie die vermoedelijk
zal verschuldigd zijn na afloop van het verzekeringsjaar.
De afrekening tussen voorlopige en definitieve premie gebeurt jaarlijks op de vervaldag, op basis van
het aantal verzekerden tijdens het voorbije jaar.
De verzekeringnemer zal :
-

Elke maand een lijst opleveren van de reizen die geboekt zijn en waarvoor de waarborgen
annulatie en bagage voorzien zijn: deze lijst vermeldt de naam van de reiziger, de data van de reis,
de bestemming, de prijs en het vervoermiddel.

Indien de verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft DVV VERZEKERINGEN het recht de afrekening van
de definitieve premie op te maken op basis van 150% van de bedragen waarop de laatste definitieve of
voorlopige premie werd berekend.
Belins NV (gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV”) verwerkt uw persoonsgegevens voor
verschillende doeleinden waaronder het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het
naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en
fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking
waarvoor ze werden ingezameld.
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld aan
andere ondernemingen van de Belfius Groep en gespecialiseerde dienstverleners zoals experten,
herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en ze desgevallend te
laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar
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een derde partij of rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de verwerking te beperken en
heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Zo kunt u zich
op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Voor de
verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, heeft u het recht uw
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en
het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV. Dit charter kan
geraadpleegd worden op www.dvv.be/publicprivacycharter.

afrekening tot 31.12.2018

Premiebetaling

Annulatie en Bagage

Per jaar vanaf 01.01.2019

bagage
Taksen

56.000 EUR
14.000 EUR
5.376 EUR

112.000. EUR
28.000 EUR
10.752 EUR

Totalen:

75.376 EUR

150.752 EUR

Kosten en lasten

De netto premie bevat :
25.200 EUR acquisitiekosten en 9.800 EUR administratiekosten
Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde
kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in
aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of
de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend
voor de dekking van het risico dat de verzekeringsovereenkomst afdekt. Het saldo van de premie, na
aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het
gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en
uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten
van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van
de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.
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In dubbel opgemaakt te Brussel op 10 oktober 2018.

de verzekeringnemer

DVV verzekeringen

CHRIS BRAEKEVELDT
Senior underwriter

Uw consulent
COMM.CEL\CELL.COMM.9
KAREL ROGIERPLEIN
11
1210 ST.-JOOST-TEN-NODE
02/286.63.03
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