VERZEKERINGSCERTIFICAAT VLIEGTICKETVERZEKERING
Dit verzekeringscertificaat biedt bewijs van dekking tegen uitval van lijnvluchten.
De voorzijde van dit certificaat geeft de hoofdlijnen van de dekking weer en op
de achterzijde en het aanvullende blad staan de integrale voorwaarden.

Verzekeraar:

Unigarant N.V. als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
te Hoogeveen.

Verzekerde(n):

De op het boekingsformulier vermelde perso(o)n(en) van een in
Nederland geboekte of gereserveerde lijnvlucht bij een of meer lijnvluchtmaatschappijen.

Verzekerde som:

Per gebeurtenis een maximum van € 1.500,- per verzekerde per ticket.

Dekking:

De verzekerde(n) zijn verzekerd tegen de vluchtkosten door uitval van
(een) lijnvlucht(en) zoals vermeld op het boekingsformulier door insolventie
van een door verzekeraars geaccepteerde lijnvluchtmaatschappij.

Inlichtingen/vragen:

Neem contact op met uw reisbureau.

Wat te doen bij schade:

Unigarant onmiddellijk doch uiterlijk binnen 14 dagen in kennis stellen van
de gebeurtenis.

Unigarant N.V. als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen
Tel.nr: 0528 - 299 966

Afgegeven door Unigarant N.V.
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POLISVOORWAARDEN VLIEGTICKETVERZEKERING
VLT UGA
Artikel 1. Definities
1.

Gebeurtenis
Uitval van (een) lijnvlucht(en) door insolventie van een door verzekeraars
geaccepteerde lijnvluchtmaatschappij.
2. Verzekeraar
Unigarant N.V. als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
te Hoogeveen.
3. Verzekerde
De op het boekingsformulier vermelde perso(o)n(en) van een in Nederland
geboekte of gereserveerde lijnvlucht bij een of meer lijnvluchtmaatschappijen.
4. Bewijs van verzekering:
Het door het reisbureau opgemaakte boekingsformulier tezamen met het
afgegeven verzekeringscertificaat.
5. Schriftelijk
Per brief of kaart. Alsmede per fax of e-mail. Indien wij u een bericht sturen
dan doen wij dit naar het ons laatste bekende adres.
6. Lijnvlucht
Eén van een reeks van vluchten die worden ondernomen tussen twee
dezelfde plaatsen en die tezamen een systematische dienst inhouden, die
wordt onderhouden op een dergelijke wijze dat de voordelen daarvan
beschikbaar zijn voor het algemene publiek, dat van tijd tot tijd daarvan wil
profiteren.
7. Lijnvluchtmaatschappij
Een luchtvaartmaatschappij die lijnvluchten onderhoudt en door verzekeraar(s) is geaccepteerd als uitvoerder van verzekerde lijnvluchten.
8. Reis
Reis die één of meer opeenvolgende lijnvluchten omvat waarvoor het
verzekeringscertificaat uitgegeven is.
9. Dreiging van insolventie
a. Er is een verzoek ingediend bij de rechtbank voor het faillissement,
surseance van betaling van de lijnvluchtmaatschappij , of
b. De lijnvluchtmaatschappij roept een vergadering van haar crediteuren
bijeen, informeel of anderszins, met het doel een regeling te overwegen
met die crediteuren ingevolge afdeling 6 en afdeling 10 van de
Faillissementswet of enige wettelijke wijziging of herziening daarvan, of
c. Een curator of bewindvoerder(s) is/zijn benoemd over of ten aanzien van
enig deel van de eigendommen, het bedrijf, zakelijke activiteiten of activa
van de lijndienstmaatschappij, of
d. De lijnvluchtmaatschappij stopt met het voldoen van haar schulden of kan
haar schulden niet betalen in de zin van de Faillissementswet of enige
wettelijke wijziging of herziening daarvan of staakt de uitvoering van haar
bedrijf als gevolg van het onvermogen haar opeisbare schulden te
betalen, of
e. De lijnvluchtmaatschappij een soortgelijke activiteit of actie onderneemt of
ondergaat tengevolge van schulden waar dan ook ter wereld en onder
welke jurisdictie dan ook.
f. De lijnvluchtmaatschappij staakt enige dienst, waaronder tevens worden
verstaan diensten die in de verzekerde som zijn begrepen als gevolg van
a tot en met e hierboven.
10. Insolventie
De lijnvluchtmaatschappij is failliet verklaard door de rechtbank of er is
(voorlopige) surseance verleend door de rechtbank zoals wordt gedefinieerd
in de Faillissementswet of in wettelijke wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen
daarop dan wel een soortgelijke formele staat van insolventie, liquidatie,
non-betaling, schuldsanering is ingetreden op grond van enige andere
(buitenlandse) regeling.
Artikel 2. Begin van de verzekering en bedenktijd
1.

De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur
tenzij anders is overeengekomen.
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2.

Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14
kalenderdagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het polisblad.
Deze bedenktijd is niet van toepassing op verzekeringen met een looptijd
van minder dan een maand en verzekeringen of onderdelen daarvan die al
volledig zijn uitgevoerd voordat gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd.

Artikel 3. Omvang van de dekking
De verzekeraar vergoedt het financiële nadeel dat een verzekerde lijdt als gevolg
van een gebeurtenis met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. Indien de reis van (een) verzekerde(n) niet is begonnen voorafgaand aan de
insolventie zal de vergoeding gelijk zijn aan de som(men) die door de
verzekerde(n) zijn betaald als aanbetaling, of de prijs van de lijnvlucht(en),
tot een maximum van € 1.500,- per verzekerde per ticket.
2. Indien de reis van de verzekerde(n) is begonnen voorafgaand aan de
insolventie, bedraagt de vergoeding maximaal € 1.500,- per verzekerde per
ticket:
a. mits de reis niettemin volledig is afgelegd door de verzekerde(n), de som
die gelijk is aan de prijs die is betaald voor de ticket(s) voor de
lijnvluchten die een onderdeel vormen van de reis en die werden
geannuleerd als direct gevolg van de insolventie, of
b. indien de reis is ingekort met onmiddellijk ingang van de insolventie, de
kosten van de directe terugreis naar Nederland volgens een
gelijkwaardige standaard als die oorspronkelijk was gereserveerd als
onderdeel van de reis. Een dergelijke retourvlucht zal aanvangen op het
punt van de inkorting van de reis die het direct gevolg is van de
insolventie, of
c. waar de reis gedeeltelijk is voortgezet maar niet is voltooid na de
insolventie het laagste van de bedragen die anders zouden moeten
worden betaald krachtens a of b.
Artikel 4. Premiebetaling
Premie
1. Verzekerde dient de premie vooruit te betalen. Als verzekerde de premie niet
heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de nota wordt er,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de ingangsdatum
van de verzekeringsovereenkomst geen enkele dekking verleend.
Onder premie zijn begrepen de premie, kosten en assurantiebelasting die
verzekerde verschuldigd is bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst.
2. Indien verzekeraar genoodzaakt is het verschuldigde langs gerechtelijke
weg of via een andere externe procedure te innen komen alle daarmee
gepaard gaande kosten (bijkomende kosten) voor rekening van verzekerde.
3. Verzekerde blijft gehouden de premie en bijkomende kosten te voldoen.
4. De dekking wordt hersteld 1 dag na gehele ontvangst van hetgeen
verzekerde aan verzekeraar verschuldigd is, mits verzekeraar deze betaling
accepteert. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de
dekking was vervallen blijven van de dekking uitgesloten.
Artikel 5. Uitsluitingen
De verzekeraar zal niet aansprakelijk zijn voor een gebeurtenis die veroorzaakt is
door of ontstaat als gevolg van:
1. a. Molest, zijnde: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht
zoals nader omschreven in de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.
b. Terrorisme, zijnde gewelddadige handelingen en/of gedragingen, buiten
de in artikel 5.1.a 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,
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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.
c. Kwaadwillige besmetting zijnde het, buiten de in artikel 5.1a 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.
d. Atoomkernreacties, dan wel oorlog of daarmee overeenkomende
toestand.
Waarbij een lijnvluchtmaatschappij rechtstreeks en onmiddellijk getroffen wordt
door een van de onder 1a t/m1d genoemde evenementen.
2. Enig verlies dat is geleden door de verzekerde(n) wanneer het certificaat van
verzekering of ander bewijs van dekking werd opgemaakt na de datum van
de eerste dreiging van insolventie van de lijnvluchtmaatschappij.
3. toestemming / opzet / roekeloosheid.
a. die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere
belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
b. die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of
verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden
worden in dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde
partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is meeverzekerd,
ongeacht of zij krachtens de polisvoorwaarden als verzekerde worden
aangemerkt.

2. Subrogatie
In het geval van een vordering krachtens deze polis zal de verzekeraar gerechtigd
zijn over te nemen en/of te voeren in naam van de polishouder of de
verzekerde(n), maar voor eigen kosten en ten eigen voordele, enige procedures of
gerechtelijke acties, voordat of nadat een uitbetaling heeft plaatsgevonden
krachtens dezes, en de polishouder of verzekerde(n) zal/zullen de verzekeraar alle
redelijke assistentie verlenen hierbij.
3. Nederlands recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade

In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald over gedekte risico’s en verzekerde bedragen geldt voor het risico van
terrorisme onderstaande. Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige
besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter
voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het
“terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals
omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.
De afwikkeling van schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt
overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol afwikkeling
claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade
N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 6/2005 en onder nummer 79/2003 (deze
tekst kunt u lezen of downloaden via de website: www.terrorismeverzekerd.nl).

U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1. ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis
te stellen van de schadegebeurtenis;
2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven,
dan wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;
3. ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze
belangen zou kunnen schaden;
4. binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en
stukken zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en
dagvaardingen aan ons door te zenden;
5. in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal,
beroving, vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk
aangifte te doen bij de politie;
6. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze
belangen kunnen schaden;
7. eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat
repareren of restanten vernietigt
8. en/of daarvan afstand doet;
9. de schade gebeurtenis en de omvang van de schade aan te tonen dan wel
aannemelijk te maken
10. de volgende documenten inzenden:
a. de annuleringskostennota;
b. boekingsbewijs respectievelijk reserveringsnota
Elk recht op schadevergoeding vervalt bij niet nakoming van deze verplichtingen
met de opzet om ons te misleiden.

Artikel 8. Registratie Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze overeenkomst vragen wij u om persoonsgegevens.
Deze gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van de overeenkomst,
relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens
gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.
Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten of diensten, dan kunt u
dit schriftelijk melden.
Artikel 9. Klachten en Geschillen
Voor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de
directie van Unigarant N.V., Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen. Indien het
antwoord van de directie niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Deze kan een niet bindend advies uitbrengen aan de partijen. Indien u geen
gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsprocedure, of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen
aan de bevoegde rechter.
Artikel 10. Dekking Terrorismerisico

Niet nakomen verplichtingen
indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde
verplichtingen en daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen
rechten worden ontleend aan deze verzekering.
Artikel 7. Bijzondere bepalingen
1. Andere verzekering:
Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet
bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op
grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die
schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere
verzekering of voorziening te boven gaat..
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