
 
 

Dit document is een samenvatting van de voornaamste kenmerken van het product. Het houdt geen rekening met uw behoeftes of 
specifieke wensen. De complete informatie over dit product vindt u in de precontractuele en contractuele documentatie. 

 

Om welk soort verzekering gaat het? 
ANNULERING MEETCH is een verzekeringscontract voor dekking van de Verzekerde ter gelegenheid van en tijdens zijn vakantie. 
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Reisverzekering 
Document met informatie over het verzekeringsproduct 

 
Maatschappij: CMAM, autorisatienr. 04170403 - in Frankrijk geautoriseerde en 

aan de Franse Verzekeringswet onderworpen verzekeringsmaatschappij. 

 
Product: ANNULERING MEETCH 

ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF 

 
Tot € 5000 per persoon 

ANNULERING ALLE WILLEKEURIGE OORZAKEN 

 
Tot € 20.000 per schadegeval 

ANNULERING OM MEDISCHE REDENEN 

 
- Annulering vanwege een ziekte die zich openbaart in de maand 
voorafgaand aan vertrek in geval van een epidemie of pandemie. 

- Annulering vanwege instapweigering na nemen van de 
temperatuur. 

 
Tot € 20.000 per schadegeval 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

Gevolgen van in gebreke blijven van de reisorganisator, 

Gevolgen van desintegratie van de atoomkern of enige 
andere straling afkomstig van een energiebron met 
radioactieve kenmerken, 

Plaatselijke sanitaire omstandigheden, natuurrampen die 

onderwerp zijn van de procedure zoals bedoeld in de Franse 

wet nr. 82.600 van 13 juli 1982 evenals de gevolgen ervan, 

meteorologische en klimatologische voorvallen. 

 

Zijn er uitsluitingen van dekking? 

 

De voornaamste uitsluitingen van het contract zijn: 

 
● Opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte schade en 

schade die voortvloeit uit zijn aandeel in een misdaad, 
delict of vechtpartij, behalve in geval van noodweer. 

● De gevolgen van gebruik van verdovende middelen of 
niet medisch voorgeschreven drugs of onder invloed zijn 
van alcohol. 

● Elke gebeurtenis die voorvalt tussen de datum van 

inschrijving voor de reis en de datum van inschrijving 
voor het verzekeringscontract. 

● Epidemieën en pandemieën, tenzij in de garantie 

uitdrukkelijk het tegendeel wordt bepaald. 

● Een eerder geconstateerde gebeurtenis, ziekte of 
ongeluk, verergering of ziekenhuisopname tussen de 
datum van aankoop van het verblijf en de datum van 
inschrijving voor het verzekeringscontract. 

● Het niet overleggen, om welke reden dan ook, van voor 

het verblijf noodzakelijke documenten, zoals een 
paspoort, identiteitskaart, visum, transportbewijzen of 
een vaccinatiecertificaat, behalve in geval van 48 uur aan 
het vertrek voorafgaande diefstal van het paspoort of de 

identiteitskaart. 



 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

- Bij ondertekening van het contract 
De Verzekerde dient de premie te voldoen. 

De Verzekerde dient nauwkeurig antwoord te geven op de vragen die worden gesteld door de Verzekeraar, met name in het 
verklaringsformulier dat hem in staat stelt de genomen risico's in te schatten. 

 
- Bij een schadegeval 
De Verzekerde moet zijn schadegeval doorgeven binnen 5 werkdagen vanaf het moment waarop hij kennis heeft genomen van het 

schadegeval. 

De Verzekerde dient aan de Verzekeraar alle bewijsstukken en -documenten te overleggen die nodig zijn om aanspraak te kunnen 
maken op de verzekeringsgarantie en de in het contract voorziene prestaties voor assistentie. 

 

Wanneer en hoe betalen? 

De premie moet worden voldaan bij inschrijving voor het contract, met elk door het reisbureau geaccepteerd betaalmiddel. 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

Aanvang van de dekking 

 
De "Annulering"-garanties gaan in op de dag van inschrijving voor dit contract. 

 
 

Recht van afstand doen 

Conform artikel L112-10 van de Franse Verzekeringswet kan de Verzekerde, die zich voor niet-professionele doelen inschrijft voor een 
verzekeringscontract, zonder kosten of boete afstand doen als hij bewijst een eerder gesloten garantie te hebben voor een van de 
risico's die door dit nieuwe contract worden gedekt, zolang het niet in zijn geheel is uitgevoerd of de Verzekerde geen enkel beroep op 
garantie heeft gedaan en binnen de grens van een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf sluiting van het nieuwe 
contract. 

 
Einde van de dekking 

De "Annulering"-garanties vervallen op de dag van de terugreis (plaats van samenkomst van de organisator bij vertrek). 

 

Hoe kan ik het contract ontbinden? 

 
Ontbinding van het contract is niet toegestaan. 
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Waar ben ik gedekt? 

 

De garanties gelden overal ter wereld. 
Uitgesloten zijn in de regel de landen die in staat van burgeroorlog of oorlog met een ander land zijn of met een notoir politiek 
instabiele toestand, waar zich problemen met volksbewegingen, oproer, terroristische aanslagen en represailles voordoen en 
waar een beperking van vrij verkeer van personen en goederen geldt (om wat voor reden dan ook, met name sanitair, voor de 
veiligheid of meteorologisch...). 


