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ARTIKEL 1 | BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
1.1. Assuria/ Ons/ Maatschappij 

Assuria Schadeverzekering N.V., de verzekeraar bij wie deze verzekering is afgesloten. 
 

1.2. Afbreking van de reis 
Voortijdige terugkeer naar het land van herkomst. 
 

1.3. Annulering 
Het noodzakelijk afzien van de reis- of huurovereenkomst in verband met verblijf en/of 
transport. 
 

1.4. 1e of 2e graads familie 
De echtgeno(o)t(e) of huisgenoot, ouders, (ook de ouders van de huisgenoot), 
schoonouders, stiefouders, pleegouders, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen en 
kleinkinderen, grootouders, ook de (grootouders van de inwonende partner) broers en 
zusters, zwagers en schoonzusters. 
 

1.5. Ernstige ziekte of ernstig ongevallenletsel 
Ziekte of ongeval, dusdanig dat sprake is van een zorgwekkende toestand waarbij voor het 
leven van de betrokkene wordt gevreesd. 
 

1.6. Dagvergoeding 
De reis en/of huursom gedeeld door het aantal dagen van de reis en/of huursom en 
vervolgens gedeeld door het aantal verzekerden. 
 

1.7. Fraude 
Het plegen of het trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van 
schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering door bij de totstandkoming en/of bij de 
uitvoering van de verzekering betrokken personen en/of organisaties, met als doel het onder 
valse voorwendsels verkrijgen van een verzekeringsdekking of een uitkering of prestatie 
waarop geen recht bestaat. 
 

1.8. Gebeurtenis 
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks 
met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. 
Het voorval of de voorvallen moet of moeten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering 
hebben plaatsgevonden. 
 

1.9. Huurovereenkomst 
Overeenkomst die u aangaat in verband met verblijf en/of vervoer tijdens uw reis. 
 

1.10. Huisgenoot 
De partner van de verzekerde en zijn of haar inwonende kinderen, die bij het 
bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven als de verzekerde en die in 



 

3 
 

POLISVOOWAARDEN TRIAS 
ANNULERING KORTLOPEND 
FEBRUARI 2013 

gezinsverband met de verzekerde samenwonen. 
 

1.11. Land van herkomst, woonachtig  
• Land van herkomst: Zoals vermeld op het polisblad oftewel het land waar 

verzekerde voor vertrek naar het dekkingsgebied woonachtig was. 
• Woonachtig: naar individuele omstandigheden beoordeeld waar iemand woont. In 

het algemeen waar iemand het middelpunt van zijn maatschappelijk bestaan heeft. 
Dit wordt vastgesteld aan de hand van feitelijke omstandigheden in het concrete 
geval waarin enerzijds de juridische, economische en sociale binding met een land 
een rol spelen en anderzijds de bindingen met het land van herkomst.  
 

1.12. Overboekingskosten 
De kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering overbodig 
wordt. 
 

1.13. Reis 
Geboekt vervoer vanaf het moment van vertrek uit het land van herkomst (Suriname) naar 1 
of meerdere bestemmingen in een aaneengesloten periode tot het moment van 
terugkomst(terugkeer) in het land van herkomst. 
 

1.14. Reissom 
Het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor reserveringen van reis, 
vervoer en/of verblijf. Kosten van onder andere deelreizen die op de plaats van bestemming 
zijn gemaakt worden hier niet onder begrepen.  
 

1.15. U/uw (Van) 
de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten 
 

1.16. Verzekerden De personen die op het verzekeringsbewijs genoemd zijn, onder voorwaarde 
dat ze woonachtig zijn in Suriname en onder voorwaarde dat de reis in Suriname is 
aangevangen. 
 

1.17.  Verzekeringnemer Degene die de verzekering heeft afgesloten en op wiens naam de 
verzekering wordt gesteld.. 

 

ARTIKEL 2 | GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 
 
2.1. De door de verzekeringnemer of de verzekerde bij aanvraag verstrekte gegevens gelden als 

grondslag van deze verzekering en worden geacht met de polis één geheel uit te maken. 
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ARTIKEL 3 | GELDIGHEIDSDUUR VERZEKERING 
 
3.1. De verzekering is van kracht voor de termijn als vermeld op het polisblad. De 

verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum van de polis tot en met de 
einddatum van de reis volgens de polis. 
 

ARTIKEL 4 | DEKKINGSGEBIED 

 
4.1. De verzekering is geldig in de hele wereld. 

 

ARTIKEL 5 | PREMIEBETALING EN RESTITUTIE 
 
5.1. De verzekeringnemer is verplicht de verschuldigde premie en kosten voor het begin van de 

verzekering te voldoen. Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van 
premie, tenzij sprake is van annulering van de reis door de reisorganisatie 
 

5.2. De premie is betaalbaar via de bank per giro, via een Assuria tussenpersoon of ten kantore 
van Assuria. 
 

5.3. Niet-betaling van de premie en kosten heeft – zonder dat enige ingebrekestelling is vereist 
– tot gevolg dat de verzekering niet van kracht is 
 

ARTIKEL 6 | OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 
6.1. Annulering voor aanvang van de reis 

In geval van annulering vergoedt Assuria de annuleringskosten die de verzekerde rechtens 
verschuldigd is aan de reis- /vervoersorganisatie en/of de verhuurder van verblijf en/of 
transport. Deze kosten omvatten de geheel of gedeeltelijk betaalde reis-/huursom en/of de 
eventuele overboekingskosten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij 
annulering sprake zijn van één van de volgende gebeurtenissen, die onzeker zijn op het 
moment van het boeken van de reis-/huurovereenkomst en op het moment van het sluiten 
van deze verzekering: 
a) overlijden, ziekte of ongevallenletsel van de verzekerde welke van dien aard is, dat 

gezien de lichamelijk en/of psychische toestand de verzekerde op medische indicatie 
niet aan de reis kan deelnemen. 

b) overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevallenletsel zoals beschreven in artikel 1, van 
niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de verzekerde. 

c) er moet een medisch noodzakelijke ingreep plaatsvinden bij de verzekerde of zijn 
huisgenoot. Voorwaarde daarbij is dat deze ingreep uitsluitend tijdens de reis- 
/huurperiode kan worden gedaan. 
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d) na afsluiting van de verzekering geconstateerde zwangerschap met medische 
complicaties, van de verzekerde of de met hem samenwonende partner, die door een 
medische verklaring kan worden aangetoond. Deze medische complicaties moeten dan 
wel zo ernstig zijn dat de betrokken persoon vanwege haar lichamelijke en/of 
psychische toestand op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen. 

e) er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel in eigendom van 
de verzekerde. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de 
aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is.  

f) er doet zich een materiële schade voor aan het bedrijf waarvan de verzekerde eigenaar 
is of waar de verzekerde als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat het belang 
van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van 4 de verzekerde tijdens de reis-
/huurperiode dringend noodzakelijk is. 

g) de verzekerde raakt na een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkloos 
als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkzaam is. 

h) Verlies of diefstal van een voor de reis noodzakelijk reisdocument van de verzekerde 24 
uur voor de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte te doen bij 
de politie. Van deze aangifte moet de verzekerde een verklaring aan de maatschappij 
overleggen. 
 

6.2. Afbreking van de reis 
In geval van afbreking van de reis wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor 
elke periode van 24 uur vanaf de dag van afbreking. Ook de terugreisdagen komen voor 
vergoeding in aanmerking. Deze dekking geldt alleen als er sprake is van: 
a) overlijden, ziekte of ongevallenletsel van de verzekerde welke van dien aard is, dat 

gezien de lichamelijk en/of psychische toestand de verzekerde op medische indicatie 
niet verder aan de reis kan deelnemen; 

b) overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevallenletsel zoals beschreven in artikel 1, van 
niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de verzekerde. 

c) er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel in eigendom van 
de verzekerde. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de 
aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is.  

d) er doet zich een materiële schade voor aan het bedrijf waarvan de verzekerde eigenaar 
is of waar de verzekerde als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat het belang 
van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-
/huurperiode dringend noodzakelijk is. 

e) de verzekerde raakt na een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkloos 
als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkzaam is.  
 

6.3. Eén of meer reisgenoten 
Een vergoeding van annuleringskosten of voor afbreking van reis-/huurovereenkomst wordt 
verleend, als er sprake is van een gebeurtenis, die een niet op de polis genoemde 
reisgenoot is overkomen. Deze dekking geldt alleen als: 

• de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft; en 
• de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn of haar 

annuleringsverzekering valt; en 
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• die annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor onze verzekerde; en 
• de getroffen reisgenoot en onze verzekerde aantoonbaar samen heen en terug 

zouden reizen. 
 

ARTIKEL 7 | UITSLUITINGEN 
 
Van deze verzekering is uitgesloten: 

a) de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met ziekte en/of afwijkingen die reeds 
drie maanden vóór de ingangsdatum van deze verzekering bestonden of klachten 
veroorzaakten. Dit geldt voor zowel de verzekerde als voor familie in de 1e of 2e graad of 
huisgenoten van de verzekerde; 

b) alle schade waarbij door de verzekerde of de bij de uitkering belanghebbende, betreffende 
het ontstaan, de aard of omvang van de schade een onvolledige of onware opgave wordt 
gedaan. Hierdoor kan de verzekerde geen enkel recht aan deze verzekering ontlenen; 

c) alle schade als blijkt dat de verzekerde een verplichting uit deze verzekering niet of niet 
tijdig is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad; 

d) schade die veroorzaakt is met opzet of door grove schuld van een verzekerde of van iemand 
die belang heeft bij de uitkering; 

e) schade die het gevolg is van of verband houdt met het door de verzekerde deelnemen aan 
of willens en wetens bijwonen van drugsvervoer, (vliegtuig)kaping, staking, oproer, 
opstand of terreurdaad; 

f) schade die het gevolg is van of verband houdt met (burger)oorlog, tenzij de verzekerde 
bewijst dat de schade hiermee geen verband houdt; 

g) schade die veroorzaakt is door of samenhangt met atoomkernreacties waarbij energie 
vrijkomt zoals kernfusie, kernsplitsing en radioactiviteit, onverschillig hoe deze zijn 
ontstaan; 

h) schade die ontstaan is of mogelijk geworden is door overmatig gebruik van alcohol door de 
verzekerde, en door gebruik door de verzekerde van bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen; 

i) schade die (in)direct verband houdt met zelfdoding van de verzekerde of een poging 
daartoe; 

j) schade bij of als gevolg van het deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe 
k) schade als gevolg van andere dan de in artikel 6.1 genoemde annuleringsredenen. 
l) schade ontstaan tijdens professionele cq. semi-professionele sportbeoefening 
m) schade die het gevolg is van deelname aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en 

betrouwbaarheidsritten te land/water/lucht met motorrijtuigen of motorvaartuigen of 
vliegtuigen. 
 
Geen uitkering wordt verleend wanneer annulering op de datum van afgifte van de polis die 
op het polisblad vermeld staat, te verwachten was. 
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ARTIKEL 8 | ALGEMENE VERPLICHTING BIJ SCHADE 
 
De verzekerde is verplicht om, zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot een 
verplichting kan leiden: 

a) deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden doch uiterlijk binnen 2 weken na 
annulering of afbreking van de reis. 

b) binnen 1 maand alle relevante gegevens aan ons te verstrekken en benodigde stukken naar 
ons te sturen. 

c) de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van ons hiertoe op te volgen.  
d) ons zijn volle medewerking te verlenen en de leiding van de schaderegeling en de 

gerechtelijke procedure aan ons over te laten. Hij is ook verplicht alles na te laten wat de 
belangen van ons zou kunnen schaden. 

e) zich, indien nodig, op verzoek en op kosten van ons door een door ons aangewezen arts te 
laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen 

f) Medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, 
en het verstrekken van noodzakelijke machtigingen. 

g) Medewerking te verlenen bij het verstrekken van alle relevante informatie die nodig is om 
een schadeclaim af te kunnen wikkelen 
 

ARTIKEL 9 | HOE WORDT DE SCHADEVERGOEDING 
VASTGESTELD? 
 

a) Assuria vergoedt de schade en kosten die onder deze verzekering zijn gedekt alleen tegen 
overlegging van de originele nota’s en andere bewijsstukken. 

b) Assuria is gerechtigd om uit te betalen aan de verzekerde die de te vergoeden nota’s heeft 
ingezonden; uitbetaling aan deze geldt als kwijting van ons door alle verzekerden. 

c) Restituties door hotel, verhuurder, reis- /vervoersorganisatie worden op de uitkering in 
mindering gebracht. 

d) Bij het vaststellen van de uitkering doet Assuria geen beroep op eventuele 
onderverzekering. Assuria keert nooit meer uit dan de geboekte reis-/huursom of het op het 
verzekeringsbewijs vermelde verzekerde bedrag per verzekerde per reis. 

e) Als de verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering of afbreking van de reis, 
dan hebben ook de met hem meereizende medeverzekerden recht op de van toepassing 
zijnde vergoeding. Voor alle verzekerden samen zal geen hogere vergoeding worden 
verleend dan voor maximaal negen verzekerden en de te verlenen vergoeding wordt 
verdeeld over alle verzekerden, naar verhouding van ieders aandeel in het verzekerde 
bedrag. 

f) In totaal zal nooit meer dan 100% van ieders aandeel in de reissom worden uitgekeerd. 
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ARTIKEL 10 | WANNEER KAN DE VERZEKERDE GEEN 
RECHTEN MEER AAN DE VERZEKERING ONTLENEN 
 

• Als Assuria met betrekking tot een schade een definitief standpunt heeft ingenomen dan zal 
Assuria de verzekerde dat schriftelijk meedelen. Zo een definitief standpunt houdt in: het 
afwijzen van een vordering, een slotbetaling of een aanbod daartoe. Als de verzekerde niet 
binnen één jaar na de mededeling van ons schriftelijk hiertegen bij ons in verzet is 
gekomen, vervalt zijn recht op dekking van die schade.  
 

• Er kan zich een gebeurtenis voordoen waarbij de verzekerde weet of redelijkerwijs behoort 
te weten dat hij mogelijk een beroep op de verzekering kan doen. Als de verzekerde een 
dergelijke gebeurtenis niet binnen zes maanden aan ons meldt, kan hij met betrekking tot 
de gebeurtenis geen rechten meer ontlenen aan de verzekering. 
 

ARTIKEL 11 | SAMENLOOP 
 
Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, zijn wij slechts verplicht tot vergoeding voor zover bij de andere verzekering geen recht op 
vergoeding bestaat. Als in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling 
voorkomt, of als de andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn te 
vergoeden, dan zullen wij de schade vergoeden, voor zover de schade onder deze verzekering is 
gedekt. De verzekerde is dan echter verplicht- als wij daarom vragen- zijn rechten op de andere 
verzekeraar aan ons over te dragen. 
 

ARTIKEL 12 | GESCHILLEN EN KLACHTEN 
 
De verzekerde kan klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming 
en uitvoering van de verzekering voorleggen aan het klantencentrum van de maatschappij. De 
maatschappij zal de klacht zo goed mogelijk behandelen. De verzekerde kan een eventueel geschil 
over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst ook voorleggen aan de rechter. 
 

ARTIKEL 13 | TOEPASSELIJK RECHT 
 
Op de verzekering is het Surinaamse recht van toepassing. 
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ARTIKEL 14 | FRAUDE 
 
Fraude (gehele of gedeeltelijke) heeft tot gevolg dat: 

a) in het geheel geen verzekeringsuitkering plaatsvindt; 
b) aangifte wordt gedaan bij de politie; 
c) alle verzekering(en) waarbij de fraudeur als verzekeringnemer en/of als verzekerde is 

betrokken, door Assuria beëindigd kunnen worden. Dit geldt voor de verzekeringen die 
afgesloten zijn bij Assuria; 

d) eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten worden teruggevorderd. 
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