OVEREENKOMST IVB 777

CERTIFICAAT
Annulering - Onderbreking verblijf
GARANTIES
GEDEKT
DOOR:

AARD VAN DE BASISGARANTIES
Annulering reis

• Ziekte, ongeval of overlijden, economisch ontslag,
• Alle gemotiveerde oorzaken

BEDRAG
Afhankelijk van de verkoopvoorwaarden
met een maximumbedrag van 8.000 €
per pers. en 40.000 € per evenement
Eigen risico 30 € / Verhuur
Eigen risico 20% van het verhuurbedrag
(minimumbedrag 50€)

Onderbreking verblijf
 In geval van repatriëring of vervroegde terugkeer

Pro rata temporis met een maximumbedrag
van 5.000 € per pers. en 25.000 € per
evenement

Elke verklaring van annulering, onderbreking van het verblijf: Waarden schriftelijk in kennis
Assurances later dan 5 dagen,
- E-mail: gestion@valeurs-assurances.com
- Per post naar Securities Insurance Platform Management Techniek 12, allée des Prés BL
303/78180 Montigny-le-Bretonneux.
ACE

- EUROPE
Per telefoon op 00 33 9.82.23.15.53

Verzekeraar en de abonnee
Ik WAARDE Limited wiens abonnement voor Frankrijk: VERZEKERING WAARDEN 155 Boulevard de
la Liberté 59000 Lille. De garanties worden onderschreven door LLOYDS syndicaten. Company
Number 8019119 -FSA 583 070.
Wet nr 78.17 van 06/01/78, zoals gewijzigd bij de wet van 06/08/04, met betrekking tot computers en
vrijheid waarborgt het recht op toegang, te corrigeren of persoonlijke informatie over u te verwijderen
waarde voor de verzekering in het bezit van Frankrijk. Dit recht wordt uitgeoefend op de
maatschappelijke zetel verzekeringswaarde Frankrijk, Alle informatie is verplicht voor uw contract
effectief kan zijn. Behalve weigering van mail onder vermelding van uw naam, adres en contractnummer
geformuleerd.
© VALEURS ASSURANCES, vertrouwelijk document - reproductie en gebruik zonder autorisation RCS Roubaix
483 664 413 000 18 672 Z. EPA bemiddeling Company bank operatie, makelaardij en verzekeringen beheer
verboden. een verzekeringstussenpersoon overeenkomstig de artikelen L 512-6, R 512-14 en A 512-4 van
de Code Verzekering van Intermediair Bank Operations, zoals geregeld in de artikelen L 519-1 en volgende
van monetair en financieel wetboek bankdiensten of financiële Verkoper, zoals geregeld door artikel L 3411alinéas 1-4 van het monetair en financieel wetboek, garantie van maximaal € 2,5 miljoen. Registratie
ORIAS 07004899

