Verzekeringspolis
Reisorganisator

: 111070
: Schauinsland-Reisen GmbH

Verzekeringscertificaat voor pakketreizen
(volgens paragraaf 651k van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek
Dit verzekeringscertificaat geldt voor de hoofdaanmelder die de reis geboekt heeft evenals voor alle deelnemers aan die reis. Het verzekeringscertificaat is alleen geldig
voor reizen die tot en met 31 december 2017 geboekt en aangevangen zijn. Het verliest zijn geldigheid bij beëindiging van de geboekte reis.
De hieronder genoemde verzekeraar van consumentenreisgeldbescherming garandeert voor bovengenoemde reisorganisator jegens de reiziger dat door hem vergoed
worden:
1. de betaalde reissom, voor zover reisprestaties door surseance of faillissement van de reisorganisator uitvallen, en
2. noodzakelijke kosten die de reiziger moet maken voor de terugreis ten gevolge van surseance of faillissement van de reisorganisator.
Bovenstaande aansprakelijkheid van de verzekeraar van het klantengeld is beperkt. Deze geldt voor alle door de verzekeraar in één kalenderjaar in totaal te vergoeden
bedragen echter slechts tot een totaalbedrag van 110 miljoen euro. Indien dit bedrag niet voldoende dekkend is voor alle reizigers, wordt het te vergoeden bedrag
evenredig verlaagd in de verhouding waarin het totale bedrag van alle reizigers staat tot dit gemaximeerde bedrag. De vergoeding van de verschuldigde bedragen vindt pas
plaats na afloop van het jaar (01.01 t/m 31.12) waarin het geval voor de verzekering ontstaan is.
Bij vragen kunt u zich richten tot: “REISEGARANT“ Gesellschaft für die Vermittlung von
Insolvenzversicherungen mit beschränkter Haftung, Jessenstraße 4, 22767 Hamburg,
Duitsland, telefoon + 49 (0) 40-38037230.
Generali Versicherung AG
Voorzitter raad van commissarissen: Dietmar Meister
Bestuur: Winfried Spies, voorzitter
Dr. Monika Sebold-Bender, Onno Denekas, Bemd Felske, Volker Seidel, Michael Stille
Vennootschap gevestigd te München
Ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht München onder nummer HRB 7731
Adres: Adenauerring 7, 81737 München
Ein Unternehmen der Generali Deutschland
Instantie voor de schaderegeling: Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, 81669 München, telefoon: +49(0)89-41661580, fax: +49(0)89-41662580
Belangrijke opmerking: aangezien volgens paragraaf 651 k (1) – nummer 2 van het (Duitse) Burgerlijk wetboek alleen de noodzakelijke uitgaven vergoed worden, dient de
reiziger alles te vermijden wat tot een onredelijke kostenstijging kan leiden.

