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Kortlopende
Annuleringskostenverzekering AN-2006

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Verzekeringsovereenkomst

Deze verzekering biedt alleen dekking als de schade het gevolg
is van een gebeurtenis die zich tijdens de looptijd van de
verzekering heeft voorgedaan en waarvan het voor de
verzekerde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
onzeker was dat deze gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij
een latere wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor de
uitgebreidere dekking de wijzigingsdatum als het moment
waarop de overeenkomst is gesloten

Verzekeringnemer

De in het certificaat genoemde natuurlijke of rechtspersoon.

Verzekerde

Verzekeringnemer en de tot zijn gezelschap behorende
personen voor zover de reservering ook voor hen geldt, mits
deze personen verzekerd zijn op hetzelfde certificaat.
Als de reis door één van de verzekerden wordt geannuleerd of
voortijdig wordt beëindigd, zal dit uitsluitend voor de
betrokken verzekerde gelden. Wanneer de gebeurtenis dermate
ernstig of van belang is dat het maken of voortzetten van de
reis van de meeverzekerde reisgenoten in redelijkheid niet kan
worden verlangd, zal de vergoeding ook voor hen gelden.

Verzekeraar

De verzekering loopt, tenzij anders op het verzekeringsbewijs
vermeld, bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V., in de
voorwaarden aangeduid als de ‘verzekeraar’. ABN AMRO
Schadeverzekering N.V. is gevestigd te Zwolle aan de
Grote Voort 261-287, 8041 BL, Postbus 10085,
8000 GB Zwolle (Handelsregister KvK Zwolle 05058078).
ABN AMRO Verzekeringen N.V. staat als aanbieder van
(schade) verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de
Nederlandsche Bank N.V. (DNB) om het
schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2

2.A  Omvang van de dekking

De verzekering dekt de kosten die ontstaan door annulering
van de reis-/huurovereenkomst of door voortijdige beëindiging
van de reis, als gevolg van een gebeurtenis zoals hierna
genoemd, mits deze bij het afsluiten van deze verzekering niet
was te voorzien:
-  overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel, mits
medisch vastgesteld, van de verzekerde, zijn familieleden in de
eerste of tweede graad of samenwonenden met een
samenlevingscontract of (als het zakenrisico is meeverzekerd)
een plaatsvervanger c.q. compagnon;
-  complicaties bij zwangerschap of bestaande ziekten en
gebreken van de verzekerde, partner of (als het zakenrisico is
meeverzekerd) een plaatsvervanger c.q. compagnon;
-  een medisch noodzakelijke ingreep die de verzekerde, zijn
partner of een bij hem inwonend kind onverwachts moet
ondergaan;

Blad 1

-  overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van buiten
Nederland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen
logies van de verzekerde bij deze personen niet mogelijk is;
-  het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor
het land van bestemming verplichte vaccinatie van de
verzekerde;
-  een ernstige beschadiging van het eigendom of van de
huurwoning van de verzekerde of het bedrijf waar hij werkt,
waardoor zijn aanwezigheid in Nederland dringend nodig is;
-  schade aan het vakantieverblijf, waardoor deze niet voor
verblijf is geschikt en huisvesting elders niet mogelijk is;
-  werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als
gevolg van een onvrijwillig ontslag;
-  het door een werkloze verzekerde aanvaarden van een
dienstbetrekking van minimaal 16 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;
-  het uitvallen van het eigen voor de reis te gebruiken
motorrijtuig door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten
komend onheil, binnen dertig dagen vóór aanvang van de reis,
voor zover redelijkerwijs niet tijdig voor reparatie of een
vervangend vervoermiddel kan worden zorggedragen;
- het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning,
waarvan de huur ingaat in de periode van dertig dagen vóór de
aanvang van de reis tot en met de laatste dag van de reis;
-  het niet verkrijgen van een benodigd visum, buiten de schuld
van de verzekerde;
-  een onverwachte oproep van de verzekerde voor een
herexamen (na een eindexamen) dat niet op een ander tijdstip
dan tijdens de reis kan worden afgelegd;
-  definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde,
waarvoor een echtscheidingsprocedure is gestart.
Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt
gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd
samenlevingscontract.

Tevens worden de annuleringskosten of een vergoeding bij
reisonderbreking verleend, als er sprake is van een onder dit
artikel gedekte gebeurtenis, die een niet onder deze
verzekering gedekte reisgenoot is overkomen, waardoor onze
verzekerde alleenreizend wordt.
Deze vergoeding wordt echter uitsluitend verleend als
-  de getroffen reisgenoot een eigen geldige
annuleringskostenverzekering heeft;
-  de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking
van diens annuleringskostenverzekering valt en deze
annuleringskostenverzekering geen vergoeding verleent voor
de meereizende reisgenoot;
-  de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en
terug zouden reizen.

2.B  Uitsluitingen

Geen vergoeding wordt verleend als de annulering van de
reis-/huurovereenkomst of voortijdige beëindiging van de reis
het gevolg is van:
-  atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
-  molest, waarvan de tekst door het Verbond van Verzekeraars
in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.
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2.C  Schadevergoeding

De verzekering vergoedt ten hoogste het in het certificaat
genoemde verzekerde bedrag:
- bij annulering voor vertrek: de op het moment van de
annulering contractueel verschuldigde reis-/huursom of dat
deel van de betaalde reis-/huursom, dat niet wordt
terugbetaald;
- in geval van onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein
of boot van meer dan acht uur bij vertrek naar de
reisbestemming of aankomst aldaar, voor zover de reis langer
dan drie dagen duurt: een evenredig deel van de reis-/huursom,
te weten voor vertragingen van 8 tot 20 uur één dag,
van 20 tot 32 uur twee dagen respectievelijk van 32 uur en
langer drie dagen;
-  bij voortijdige beëindiging van de reis wegens een
noodzakelijke vervroegde terugkeer naar het woonadres: een
pro-rata vergoeding van het niet gebruikte deel van de betaalde
reis-/huursom;
-  bij een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname met
minimaal één overnachting van de verzekerde tijdens de reis:
een evenredig deel van de reis-/huursom van alle verzekerden.
Voor iedere overnachting in het ziekenhuis wordt één dag betaald.

2.D  Verplichtingen van verzekerde

Verzekerde is verplicht:
-  verzekeraar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de
omstandigheden welke er toe leiden dat de reis of het verblijf
geen doorgang kan vinden, respectievelijk voortijdig moeten
worden beëindigd, dan wel moet worden onderbroken;
-  direct de reisorganisatie, boekingskantoor of verhuurder op
de hoogte te stellen;
-  een door de verzekeraar verlangd geneeskundig onderzoek
toe te staan;
-  de originele bewijsstukken over te leggen.

Alle aanspraken van de verzekeringnemer en/of verzekerden
vervallen, als deze niet zijn opgeëist binnen 3 jaar nadat de
verzekeraar een aanbod tot betaling voor de definitieve regeling
of een afwijkend besluit schriftelijk aan belanghebbenden heeft
meegedeeld, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.
Eveneens vervalt elk recht op vergoeding, indien verzekerde bij
schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

2.E  Elders lopende verzekeringen

Voor zover op grond van een andere verzekering al dan niet van
oudere datum, of van enige wet of andere voorziening recht op
een vergoeding zou kunnen bestaan, indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan, dan is de dekking van deze
verzekering pas in de laatste plaats geldig en van toepassing.
In verband hiermede komt alleen die schade voor vergoeding in
aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde
elders aanspraak zou kunnen maken.

2.F  Premiebetaling

De verzekering is alleen geldig als de premie en de kosten voor
de ingangsdatum betaald zijn.

2.G  Geschillen

Klachten en geschillen over de verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan de directie van ABN AMRO Verzekering
N.V. Wanneer de uitkomst hiervan niet naar wens is, kan de klacht
of het geschil ingediend worden bij de Stichting Klachteninstituut
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Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Dit is een
onafhankelijke geschilleninstantie voor de verzekeringsbranche.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.H  Verwerking persoonsgegevens

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
overeenkomsten; voor het aangaan van marketingactiviteiten;
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van
toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van partijen
bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst
van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het
Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Artikel 3

Terrorismedekking

In artikel 3, 4 en 5 en de daarop berustende bepalingen wordt –
voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:

3.1  Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten
het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van
molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat
dan wel anderszins economische belangen worden aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet
in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2  Kwaadwillige besmetting

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde
vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische,
biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of
schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk
is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig
organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3  Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
– indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen
daarvan te beperken.
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3.4  Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor

Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 omschreven
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

3.5  Verzekeringsovereenkomsten

a  Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub 0 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in
Nederland gelegen risico’s.
b  Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten
met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is,
met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon
waarop de verzekering betrekking heeft.
c  Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van
de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

3.6  In Nederland toegelaten verzekeraars

-  Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in
artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en
-  Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de
Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te
oefenen.

Artikel 4

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

4.1  Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel
3.1, 3.2 en 3.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen
van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor de
gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband
houdt met:
-  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
-  handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’,
geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van
iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding
en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die
de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het
geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd
met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering
reeds gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten
aanzien van de betrokken verzekering.

4.2  De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
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worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal
mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.

4.3  In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
-  schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
-  gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar
maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst is
verzekerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld
in artikel 3 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde
locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het
risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde
objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie
staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig
zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan
50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er
tenminste een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen
en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 5

Uitkeringsprotocol NHT

5.1  Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is
van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te
noemen Protocol en eventueel op te vragen bij de verzekeraar).
Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de
NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over
voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel
te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële
middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig
bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de
verzekeraar te doen.

5.2  De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling
7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen
of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe
strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen
besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

5.3  Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van
een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd,
kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in
artikel 5.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar
aanspraak maken.
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5.4  De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge
bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde
gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit
clausuleblad wordt beschouwd.
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