Bijzondere Voorwaarden Reisverzekering

TRAVEL
INSURANCE

Wie zijn verzekerd?

U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger.

Wanneer geldt uw
reisverzekering?

De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn
vanaf het moment van vertrek uit de woning voor het aanvangen van de reis
naar het buitenland tot het moment van terugkeer daarin. De maximum duur van
de verzekering is 60 dagen; de datum van vertrek en terugkeer inbegrepen..

Waar bent u
verzekerd?

De verzekering geldt voor reizen over de gehele wereld. Mits verzekerde
ingezetene is van Aruba, Bonaire en Curaçao.

BAGAGE
Wat is WEL verzekerd?

Bagage is verzekerd voor schade door:
• diefstal
• verlies
• beschadiging
Wij betalen maximaal $ 8.380 per persoon per reis.
Het eigen risico is $ 84 per reis voor alle verzekerden samen.
In de tabel hieronder is de maximale vergoeding per persoon per reis (tenzij
anders vermeld) opgenomen.
Koffers, kleding, schoenen & cosmetische artikelen
De door de verzekerde op heen- en terugreis meegenomen
koffer, handbagage, kleding, schoenen, cosmetische artikelen
Elektronische apparaten Bijvoorbeeld:
• camera • laptop • spelcomputer • iPad Met onderdelen
zoals: • cd’s • usb-stick

Max. $ 1.020

Mobiele telefoons, smartphones en niet ingebouwde
navigatiesystemen (incl. huurauto)

Max. $ 560

Brillen

Max. $ 560

Waardevolle spullen Bijvoorbeeld:
• sieraden • horloges • bont • zilver en goud • edelstenen
• parels • kijkers, zoals verrekijkers • muziekinstrumenten
Met onderdelen die erbij horen

Max. $ 838

Medische hulpmiddelen
• gehoorapparaten • prothesen • beugels voor tanden
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Max. $ 560

Max. $ 4.190

Bijzondere Voorwaarden Reisverzekering
TRAVEL
INSURANCE

Rijwielen
• fietsen • rollators • loopmiddelen • invalidewagens
• kinderwagens
met onderdelen die erbij horen

Wat is WEL verzekerd?

Max. $ 560

•a
 uto- en rijwielgereedschappen voor zover niet behorende
tot de standaarduitrusting van het voertuig
Vertraging van bagage
Wij betalen voor de eerste 3 dagen de kosten van kleding
en toiletspullen. Dit geldt niet als u terug naar huisgaat

Max. $ 168

Geld

Max. $ 280

Goederen tijdens de reis aangekocht
Voorwerpen die tijdens de reis zijn aangeschaft, zoals:
• souveniers, • kleding • alsmede meegenomen geschenken
voor zover deze aankopen middels nota’s kunnen worden
aangetoond.

Max. $ 838

Reisdocumenten
• paspoort • rijbewijs • ID • kentekenbewijs • reisbiljetten

Max. $ 280

Sportuitrusting (gehuurde) uitrusting voor:
• wintersport • watersport • golfsport

Max. $ 2.800

Wat is NIET verzekerd?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat betalen wij NIET?

Wij betalen niet voor:
•	schade of diefstal omdat u niet voorzichtig genoeg bent. U bent niet voorzichtig
genoeg als u bijvoorbeeld:*
- betere maatregelen had kunnen treffen om schade te voorkomen
- geld en cheques achterlaat in een motorrijtuig
- kostbare spullen zichtbaar achterlaat
- kostbare spullen bij openbaar vervoer niet meeneemt in uw handbagage
- kostbare spullen zonder toezicht achterlaat in een ruimte die niet op slot zit
•	schade door:
- warmte, vocht en vorst
- ongedierte
- slijtage, eigen gebrek en eigen bederf
•	gevolgschade. Bijvoorbeeld misbruik door anderen van gestolen betaalpassen of
creditcards
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waardepapieren die u niet gebruikt op vakantie
spullen die u aan het verhuizen bent
kunst
spullen uit verzamelingen
spullen die voor zakelijk gebruik bedoeld zijn
voer- en vaartuigen die u huurt
motorrijtuigen
aanhangers, ook vouwwagens en caravans
luchtvaartuigen
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Wat betalen wij NIET?

•	schade als u de spullen nog kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij:
- krassen
- deuken
- vlekken
•	breuk van breekbare bagage. Dit is wel verzekerd bij breuk door:
•	inbraak
•	beroving
•	brand
•	een ongeluk met een vervoermiddel

Wat betalen wij WEL?

Uw bagage kan gerepareerd worden
• Wij betalen de kosten van reparatie tot maximaal de dagwaarde. Of maximaal
de nieuwwaarde bij in de verzekeringsperiode nieuw aangekochte spullen.
Uw bagage kan niet gerepareerd worden door:
• diefstal
• verlies
• schade die niet meer te repareren is
- Wij betalen de dagwaarde als de spullen ouder zijn dan één jaar.
- Wij betalen de nieuwwaarde als de spullen binnen de verzekeringsperiode
aangekocht zijn.
- Bij diefstal of verlies betalen wij in sommige gevallen alleen als u ons het
eigendom van de spullen geeft

MEDISCHE KOSTEN
Kosten van geneeskundige behandeling in het buitenland worden slechts vergoed:
• Indien en voor zover de verzekerde op het eiland waar hij woonachtig is
een verzekering of voorziening heeft die deze kosten vergoedt (primaire
verzekering), en;
• Voor dat deel dat niet door de primaire verzekering wordt vergoed tot de
maximaal verzekerde som.

Wat is WEL verzekerd?

Wij betalen secundaire medische kosten tijdens uw reis.
Onder medische kosten vallen:
• kosten van artsen
• door de artsen voorgeschreven:
- ziekenhuisopname
- behandelingen
- vrij verkrijgbare medicijnen
- air ambulance
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Wat is WEL verzekerd?

•W
 ij betalen deze kosten als u zich laat behandelen en verplegen:
- op een manier die in dat land normaal is,
- en op een manier die past bij uw medische situatie,
- en door normale zorgverleners,
- en door erkende artsen,
- en in erkende ziekenhuizen

Wat is NIET verzekerd?

•	ziekte door gebruik van medicijnen of preparaten om af te vallen of aan te komen
•	ziektes, aandoeningen en ongelukken die u krijgt of reeds had:
- vóór het ingaan van de verzekering
- vóór u op reis gaat
•	kosten door een zwangerschap. Complicaties zijn wel verzekerd
•	abortus
•	behandelingen die:
- vóór het ingaan van deze verzekering zijn begonnen
- uitgesteld kunnen worden tot u weer in uw woonplaats bent

Wat betalen wij WEL?

Wij betalen alleen secundaire medische kosten voor zover ze:
•	niet verzekerd zijn op uw zorgverzekering
Medische kosten in het buitenland
Wij betalen vanaf de eerste dag van de behandeling. Dit doen we tot u terug bent
in uw woonplaats. We betalen uw medische kosten maximaal een jaar tot een
maximum van $ 5.600.
Hulpmiddelen
Wij betalen door artsen voorgeschreven:
•	krukken
•	rollator
•	rolstoel
Dit geldt als u ze tijdens uw vakantie koopt of huurt.
Wij betalen maximaal $ 280 per persoon per reis.

TANDHEELKUNDIGE KOSTEN
Bij een ongeluk in het buitenland
•	Wij betalen het herstellen van uw natuurlijke gebit. Bij andere spoedeisende hulp
in het buitenland
•	Wij betalen maximaal $ 560 per persoon per reis.
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ONGEVALLEN
Wanneer betalen
wij WEL?

Als u door een ongeluk:
•	overlijdt
•	blijvend invalide raakt

Wanneer betalen
wij NIET?

Wij betalen niet als u bent overleden of blijvend invalide bent geraakt door:
•	bijzondere sporten
- bergsport;
- luchtsport, zoals parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen, parapente,
sport-, ultralight- en microlightvliegen;
- watersport, zoals rafting, canyoning flottage, Hydrospeed, skyboot,
wildwaterkanoen en wedstrijdzeilen op zee;
- overige sporten, zoals vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en wedstrijden te
paard.
•	zelfmoord
•	poging tot zelfmoord

Wat betalen wij WEL?

•B
 ij overlijden
Wij betalen $ 41.900 per persoon. We betalen dit aan de erfgenamen. Soms
hebben we voor iemand die overlijdt al een bedrag betaald voor invaliditeit door
hetzelfde ongeluk. Wij trekken die betaling dan af van de betaling voor overlijden.
Wij betalen minder als u tegen de regels uw gordel of helm niet of verkeerd
draagt. Dit geldt als u daardoor overlijdt.
•	Als u voor altijd invalide bent geworden
Wij betalen per persoon maximaal $ 83.800 Onze medisch adviseur bepaalt
het percentage invaliditeit door het ongeluk. Dit percentage bepaalt hoeveel wij
betalen van dit bedrag.
Wij betalen minder als u tegen de regels uw gordel of helm niet of verkeerd
draagt. Dit geldt als u daardoor erger invalide raakt.
•	Als invaliditeit niet meteen te bepalen is
Het kan lang duren voordat we de invaliditeit kunnen bepalen. Soms langer dan
2 jaar. In dat geval bekijkt onze medisch adviseur 2 jaar na het ongeluk opnieuw
uw situatie. Hij houdt rekening met te verwachten veranderingen. Op basis
hiervan bepaalt hij de uiteindelijke invaliditeit.
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ONVOORZIENE KOSTEN
Wat is WEL verzekerd?

Extra kosten voor verzekerde in verband met ziekte/ongeval/overlijden van:
•	verzekerde(n),
•	niet-meereizende familie in 1e graad
•	zaakwaarnemer
Extra kosten van vervoer/verblijf of reisonderbreking wegens:
•	uitval van vervoermiddel;
•	ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf;
•	diefstal/verlies van paspoort/visum;
•	reddingsactie;
Terugkeer naar de vakantiebestemming tot uiterlijk 21 dagen na de
geldigheidsduur van de verzekering, wegens onderbreking van de vakantie in
verband met:
•	ernsitge ziekte of overlijden van familie in 1e graad
•	ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf;
•	ziekte of overlijden van de zaakwaarnemer
Extra kosten voor verzekerde(n) in verband met een reisgenoot die elders een
geldige reisverzekering heeft en die een onder diens verzekeringsvoorwaarden
gedekte gebeurtenis overkomt.
Schade aan uw verblijf
Wij betalen schade die u veroorzaakt aan een gehuurd verblijf. Ook de inboedel
in het verblijf is verzekerd. U moet dan wel aansprakelijk zijn voor de schade.
Hieronder valt ook schade die is ontstaan doordat u de sleutel bent verloren van
de kluis in het verblijf.

Wat betalen wij WEL?
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Waar het teken (*) is geplaatst geldt dat de bedoelde kosten worden vergoed na
overleg, resp. met toestemming van onze alarmcentrale.
Als gevolg van een schadegebeurtenis is / zijn verzekerd:
•	de extra kosten van verblijf , inclusief overkomst en verblijf van 2 noodzakelijke
begeleiders en onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud,
tot een maximum van $ 5.600 p.p.p.d.(*);
•	de noodzakelijke kosten van het overbrengen van het stoffelijk overschot naar
de woonplaats (*) max. $ 16.760;
•	kosten van begrafenis of crematie buiten uw woonplaats tot maximaal $ 16.760,
inclusief overkomst van twee familieleden uit uw woonplaats (*);
•	de noodzakelijke extra kosten van verblijf door het uitvallen van het
vervoermiddel maximaal $ 112 p.p.p.d. gedurende maximaal 10 dagen onder
aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud;
•	de noodzakelijke extra kosten door niet te voorziene of te vermijden vertraging
als gevolg van natuurramp, stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsacties
tot maximaal $ 280 per reisgezelschap;
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Wat betalen wij WEL?

•	de noodzakelijke extra kosten van vervoer/verblijf na verlies/diefstal van
paspoort(en) tot maximaal $ 1.676 per reisgezelschap;
•	alle kosten van door bevoegde instanties ondernomen pogingen tot opsporing,
redding en berging van verzekerde tot maximaal $ 13.966 (*);
•	de noodzakelijke extra telecommunicatiekosten met de alarmcentrale (*) en tot
maximaal $ 280 met derden;

Wat betalen wij NIET

•	in uw woonplaats gemaakte kosten ten aanzien van bestaande kwalen en/
of afwijkingen, psychische stoornissen, gevolgen van en complicaties bij
zwangerschap. Dergelijke kosten zijn buiten uw woonplaats wel verzekerd,
mits zij onvoorzien zijn en de behandeling niet kon worden uitgesteld tot na
terugkeer in uw woonplaats;
•	medische kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd voorval;
•	tandheelkundige kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd
voorval;
•	kuren in een badplaats of badinrichting;
•	extra vervoers-, reis- en verblijfskosten zonder toestemming van onze
alarmcentrale, bij voorvallen waar (*) is geplaatst;
•	sleep- en transportkosten van voertuigen;
•	kosten die normaal ook gemaakt zouden zijn en dus niet extra respectievelijk
onvoorzien zijn; ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van:
•	geneeskundige behandeling of medicatie;
•	het uitoefenen van gevaarlijke beroepsbezigheden;
•	het beoefenen van winter- of gevaarlijke sporten;
•	het zonder geldig brevet besturen van luchtvaartuigen;
•	kosten van vertraging doordat vliegtuigen, schepen, treinen, touringcars
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