Verschillen Reis
Verschillen

Oud

Nieuw

Geldigheidsgebied

Europadekking:
- Europa, inclusief Azoren en Canarische eilanden
- Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee

Europadekking:
- Europa, inclusief Azoren, de Canarische eilanden, Madeira, Algerije, Egypte,
Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije
- Ook verzekerd in landen buiten het geldigheidsgebied Europa tijdens trips
van maximaal 48 uur

Werelddekking:
Als je de Werelddekking kiest, gelden je dekkingen overal ter wereld.

Werelddekking:
Als je de Werelddekking kiest, gelden je dekkingen overal ter wereld.

Geen definitie begrip reis.

Minimaal 1 overnachting tegen betaling.

Reizen binnen Nederland

Niet verzekerd is een reis of verblijf:
- Naar of bij familie of kennissen
- Naar of in een onderkomen van verzekerde. Zoals een (vakantie)woning,
een caravan op vaste stand-/seizoenplaats of een boot op een vaste lig-/
seizoenplaats
Dekkingen

Basisdekking (verplicht):
- Terugkeer & extra verblijfskosten
- Geneeskundige kosten
- Buitengewone kosten
Aanvullende keuzedekkingen:
- Bagage
- Wintersport en gevaarlijke sporten
- Annulering

Basisdekking (verplicht):
- Buitengewone kosten
- Bagage
- Geneeskundige kosten
Aanvullende keuzedekkingen:
- Ongevallen
- Sporten en wintersport
- Hulp en huur vervoermiddel
- Annulering

Maximale reisduur

90 dagen

60 dagen

Verzekerde kinderen
(bij keuze gezin)

Minderjarige kinderen (tot 18 jaar)
Je meerderjarige kinderen die bij jou inwonen of voor studie of stage ergens
anders binnen Europa wonen.

Uitwonend (mag over hele wereld zijn, dekking uiteraard afhankelijk van
gekozen geldigheidsgebied): alleen studerend/stage.

Geen eis:
Inschrijving in Nederlands bevolkingsregister.

Eis:
Ingeschreven in Nederlands bevolkingsregister.

Geen uitsluiting voor:
- (overmatig) gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen
- snelheidswedstrijden met motorrijtuigen en motorvaartuigen
- activiteiten bij een verbod of waarschuwing

Uitgesloten:
- (Overmatig) gebruik van alcohol (≥ 0,8 promille), drugs of geneesmiddelen
- Snelheidswedstrijden met motorrijtuigen en motorvaartuigen
- Activiteiten waarbij verzekerde met opzet een verbod of waarschuwing
negeert. Of als deze activiteiten een te hoog risico met zich meebrengen

Algemene uitsluitingen

57368 (03-15)

Uitzondering (bij alle 3):
Als een verzekerde overlijdt of opgespoord moet worden. Dan worden wel de
kosten van opsporing en vervoer van het stoffelijk overschot vergoed
Zakelijke reis

Niet uitgesloten.

Niet verzekerd
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Buitengewone kosten

Vergoeding bij overlijden tijdens de
reis

Vergoeding:
- Crematie/begrafenis in buitenland van het stoffelijk overschot van
verzekerde
- Tot maximaal de kosten in Nederland
- Geen dekking voor overkomst 1 persoon voor bijstand

Vergoeding:
- Crematie/begrafenis in buitenland en extra kosten overkomst en terugreis
van familieleden/huisgenoten. Tot maximaal de kosten van vervoer lichaam
naar Nederland
- Reis- en verblijfskosten van 1 persoon voor bijstand verzekerd familielid als
in het reisgezelschap geen familielid aanwezig is. Deze persoon is dan ook
verzekerd

Geneeskundige kosten
Verplichting zorgverzekering

Geen verplichting tot het hebben van een zorgverzekering.

Er moet een wettelijk verplichte zorgverzekering voor ziektekosten bij een
Nederlandse zorgverzekeraar zijn afgesloten.

Vergoeding bij ziekte of ongeval
tijdens de reis

Vergoeding:
Direct noodzakelijke geneeskundige zorg:
- Onvoorziene behandelingen tijdens de reis
- De niet door de eigen zorgverzekering vergoed
- En zijn uitgevoerd door een bevoegde zorgverlener

Vergoeding:
- Reiskosten overige meereizende verzekerden of 1 reisgenoot voor het
ziekenhuisbezoek aan verzekerde(n) tot max. € 250 per reis
- Extra terugreis- en verblijfskosten van 1 meereizende persoon ter bijstand
- Bij ziekte/ongeval van verzekerde als verzorger/begeleider van kinderen <
16 jaar of van lichamelijk/geestelijk gehandicapten: reis- en verblijfskosten
van 1 persoon voor noodzakelijke bijstand. Deze persoon is dan ook
verzekerd

Deze dekking geldt buiten Nederland.
Geen dekking:
- reiskosten voor ziekenhuisbezoek.
- Reis- en verblijfskosten van 1 meereizende persoon ter bijstand.
- bij ziekte/ongeval van verzekerde als verzorger/begeleider van kinderen <
16 jaar of van lichamelijk/geestelijk gehandicapten
Verzekerde bedragen
binnen- en buitenland

Wintersport/risicovolle sporten

Geneeskundige zorg buitenland: Kostprijs

Geneeskundige zorg buitenland: Kostprijs

Geneeskundige zorg nabehandeling binnen Nederland:
geen dekking

Geneeskundige zorg nabehandeling binnen Nederland:
€ 1.000 per verzekerde per reis.

Tandheelkundige zorg:
€ 375 per schadegeval. Geen nabehandeling binnen Nederland.

Tandheelkundige zorg:
€ 350 per verzekerde per reis. Ook nabehandeling in Nederland.

Dekking:
Voor geneeskundige kosten voor risico van wintersport en gevaarlijke sporten
als die eenmalig en onder begeleiding als toeristische attractie worden
gedaan.

Dekking:
Voor geneeskundige kosten voor risico van wintersport/gevaarlijke sport als de
keuzedekking Sporten en wintersport is meeverzekerd.

Als ze niet eenmalig worden gedaan: Alleen dekking voor geneeskundige
kosten voor risico van die wintersport/gevaarlijke sport als de keuzedekking
Wintersport en gevaarlijke sporten is meeverzekerd.
Ongevallen

Geen (keuze)dekking.

Keuzedekking:
Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de
reis.
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(Winter)sportuitrusting

Dekking:
Voor uitrusting/apparatuur gevaarlijke sporten en wintersport (N.B. dus ook
luchtvaartuigen als val- en zweefschermen vallen onder deze keuzedekking,
sportuitrusting voor “normale” sporten valt onder Bagage).

Dekking:
Voor (alleen) wintersport- en bergsportuitrusting (overige sportuitrusting
valt onder Bagage, N.B luchtvaartuigen als val- en zweefschermen blijven
uitgesloten).

Vergoeding:
- Totaal per verzekerde per schadegeval: € 5.000
- Totaal per polis per schadegeval: € 10.000
- Standaard eigen risico: € 100 per schadegeval

Vergoeding:
- Totaal per verzekerde per reis: € 3.000
- Totaal voor alle verzekerden samen per reis: € 6.000
- Nooit een eigen risico

Terugkeer & extra verblijfkosten
Verzekerde gebeurtenissen
tussentijdse terugkeer naar Nederland

De noodzakelijke kosten die je moet maken voor terugkeer naar Nederland of
langer verblijf als gevolg van:
- Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een niet meereizende, maar
waarbij het menselijkerwijs terugkeren noodzakelijk is, zoals bij:
- Familielid in 1e of 2e graad: (groot)ouders, kinderen, broers, zussen en
kleinkinderen
- Partner of goede vriend(in)
- Langer verblijf om medische redenen, door het weer of door stakingen
- Materiele schade aan je eigendom of huis waardoor je aanwezigheid thuis
dringend nodig is
- Ontslag van jezelf of een andere verzekerde
- Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een andere verzekerde
- Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een reisgenoot voor zover de
reisverzekering van die reisgenoot geen dekking biedt voor de kosten die jij
moet maken

Geen dekking:
- Overlijden, ziekte of ongeval van goede vriend(in).
- Voor ontslag.
- Jouw terugkeer vanwege terugkeer van een (niet-meeverzekerde)
reisgenoot door een verzekerde gebeurtenis die zijn familie of zijn
eigendom, woning of bedrijf overkomt (dus niet hemzelf).

Telefoonkosten

Geen dekking:
Telefoonkosten

Vergoeding:
- Telefoonkosten contacten Alarmcentrale
- Overige telefoonkosten: max. € 100 per verzekerde per reis. Moeten wel te
maken hebben met een verzekerde gebeurtenis

Schade vakantieverblijf

Geen dekking

Aansprakelijkheid voor schade aan vakantieverblijf:
De schade moet hoger zijn dan €25 en de verzekerde moet aansprakelijk zijn
voor de schade. Wij vergoeden maximaal €300 per gebeurtenis.

Voorschot contant geld

Vergoeding:
Bij verlies/diefstal bankpas, creditcard, legitimatiebewijs of andere
waardendocumenten: maximaal € 2.500 per schadegeval.

Geen dekking

Verzending medicijnen of
hulpmiddelen

Geen dekking:
verzendkosten

Vergoeding:
Verzendkosten medicijnen of hulpmiddelen die moeten worden opgestuurd.

Tolkservice

Tolkservice:
Inschakeling van een tolk in geval van nood.

Geen aparte Tolkservice:
Gewoon normaal gebruik van de mensen van de Alarmcentrale in geval van
een verzekerde gebeurtenis.
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Risicovolle sporten en wintersport

Voor de dekking buitengewone kosten (w.o. terugkeer & extra verblijfskosten):
Is er standaard dekking voor risico’s van wintersport/risicovolle sport.
De keuzedekking Wintersport en gevaarlijke sporten hoeft daarvoor niet
meeverzekerd te worden.

Standaard verzekerd:
Sleeën (voor kinderen tot 14 jaar), schaatsen en langlaufen.
Keuzedekking:
Voor overige risico’s van wintersport/risicovolle sport moet de keuzedekking
Sporten en wintersport meeverzekerd worden. Behalve als een verzekerde
overlijdt of opgespoord moet worden. Dan worden wel de kosten van
opsporing en vervoer van het stoffelijk overschot vergoed.

Bagage
Verzekerde bedragen

Per verzekerde per schadegeval:
€ 5.000
Totaal per polis per schadegeval:
€ 10.000.

Per verzekerde per reis:
€ 3.000
Totaal per polis per reis:
€ 6.000.

Maximale vergoeding voor:
- € 3.500 voor foto-, video-, audio- en computerapparatuur (incl. toebehoren),
sieraden en horloges
- € 500 voor mobiele telefoons en navigatiesystemen
- € 250 voor geld
- € 1.250 voor boten, aanhangwagens, onderdelen en accessoires
- € 2.500 bij diefstal of beroving
- € 1.000 bij diefstal uit een auto

Maximale vergoeding voor:
- beeld-, geluids- en computerapparatuur: per verzekerde per reis: € 1.500,
per polis per reis: € 3.000
- sieraden: per verzekerde per reis: € 300, per polis per reis: € 600
- horloges: per verzekerde per reis: € 300, per polis per reis: € 600
- telecommunicatieapparatuur (w.o. mobiele telefoons): per verzekerde per
reis: € 200
- aanhangwagens: niet gedekt. Boten: alleen opblaasbare boot, zeil-/
surfplank, kano: per verzekerde per reis € 300

Aanvullende zaken met maximale vergoeding:
- autoradiofrontje en beeld-, geluids- en informatiedragers: zitten in
de hiervoor genoemde € 3.500.Voor de rest geen aparte aanvullende
submaxima.
- Aankoop kleding/toiletspullen bij vertraagde bagage: geen dekking
- Huur vervangende tent: geen dekking
- Geld: per polis per schadegeval: € 250

Aanvullende zaken met maximale vergoeding:
- autoradiofrontje: per polis per reis: € 300
- beeld-, geluids- en informatiedragers: per polis per reis: € 200
- een (zonne)bril/set contactlenzen: per verzekerde per reis: € 300
- per fiets: € 300
- kunstmatige gebitselementen: per verzekerde per reis: € 300
- gehoorapparaten: per verzekerde per reis: € 300
- meegenomen geschenken: per polis per reis € 300
- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen: per polis per reis € 300;
- gereedschappen: per verzekerde per reis: € 300
- Aankoop kleding/toiletspullen bij vertraagde bagage: per verzekerde per
reis: € 250.
- Huur vervangende tent: per polis per reis: € 300
- Diefstal: geen apart maximum
- Diefstal uit een vervoermiddel: alleen een apart maximum voor
kostbaarheden: per gebeurtenis € 500
- Geld: niet gedekt. Is in VVP een keuzedekking, die hier niet geboden wordt
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Uitgesloten als bagage

- Uitrusting/apparatuur gevaarlijke sporten en wintersport. Dit valt onder de
keuzedekking Wintersport & gevaarlijke sporten (zie ook daar).
- Luchtvaartuigen: niet algeheel uitgesloten. Valt wel onder uitrusting/
apparatuur gevaarlijke sporten en dus onder keuzedekking Wintersport &
gevaarlijke sporten (zie ook daar)
- Bagage die je beroepsmatig meeneemt, zoals handelsartikelen en monsters
en spullen van je werkgever

Uitgesloten:
- Berg-, lucht- en wintersportuitrusting.
- Luchtvaartuigen (zoals val- en zweefschermen)
Keuzedekking:
Berg- en wintersportuitrusting valt onder de keuzedekking Wintersport &
gevaarlijke sporten (zie ook daar).
Uitzondering:
langlaufartikelen zijn wel standaard wel meeverzekerd.

Waardebepaling

Uitgangspunt:
- nieuwwaarde
- Als door ouderdom, gebruik, slijtage of gebrek nieuwwaarde niet billijk is:
vervangingswaarde (dagwaarde).
- Grens ligt dus niet op 1 jaar zoals in de nieuwe polisvoorwaarden.

Bagage ≤ 1 jaar:
nieuwwaarde
Bagage > jaar:
dagwaarde

Soms vergoeden we de nieuwwaarde vol spullen niet:
- Als herstel goed mogelijk is
- Als het gebruik of uiterlijk niet minder is geworden
- Als door ouderdom, gebruik, slijtage of gebrek dit niet meer billijk is dan
vergoeden we de vervangingswaarde
Reisdocumenten

Standaard:
Eigen risico €100

Nooit eigen risico

Vergoeding:
Diefstal reisdocumenten uit vervoermiddel. Maar alleen bij sporen van braak.

Vergoeding:
Extra kosten van reis en verblijf m.b.t. vervanging, na onze toestemming.

Geen vergoeding:
Extra kosten van reis en verblijf m.b.t. vervanging.
Eigen risico bagage

Geen keuze:
Standaard € 100 per schadegeval.

Geen vergoeding:
Diefstal reisdocumenten uit vervoermiddel.
Keuze eigen risico:
- geen eigen risico
- € 75 per reis
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Uitsluitingen

Uitgesloten:
- Alle diefstal zonder braak. Indien er wel sprake van braak is, is de dekking
hier dus ruimer
- Als je niet voorzichtig met je spullen omgaat. Op die manier is veel
meer discussie met klant mogelijk en kun je minder een beroep doen op
expliciete uitsluitingen
- Schade aan alléén stokken, bindingen, remmen, of het belang of de kanten
van ski’s: niet uitgesloten (mits keuzedekking Wintersport & gevaarlijke
sporten meeverzekerd)

Uitgesloten:
- Eigen gebrek
- Diefstal kostbaarheden/reisdocumenten bij achterlaten zonder toezicht in:
- ruimte die niet goed kon worden afgesloten
- ruimte die ook geopend kan worden door andere personen
- Diefstal kostbaarheden die op een vervoermiddel lagen of er aan waren
vastgemaakt
- Diefstal kostbaarheden en reisdocumenten die niet in/als handbagage
wordt meegenomen bij reis per bus, trein, boot of vliegtuig
- Diefstal bagage uit of vanaf een vervoermiddel:
- zonder sporen van braak
- als niet opgeborgen in afgesloten (koffer)ruimte, bagagebox of skibox
- als niet opgeborgen uit het zicht, bv. afgedekt met een hoedenplank of
rolhoes
- Diefstal kostbaarheden uit vervoermiddel, behalve:
- bij overnachting in een tent
- uit een kampeerauto of caravan op een kampeerterrein
- Schade aan alléén stokken, bindingen, remmen, of het belang of de kanten
van ski’s

Hulp en vervoer
Hulp en huur vervoermiddel

Geen (keuze)dekking

Keuzedekking:
- Vervoer van het vervoermiddel bij uitval (ook van bestuurder)
- Huur vervangend vervoermiddel of extra vervoers- en verblijfskosten.

Annulering
Verzekerde bedragen

Geen keuzes:
- Per persoon per reis € 1.500.
- Maximaal voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar: € 6.000 (= 4x
het verzekerde bedrag).

Keuzes (bedrag per persoon per reis):
- € 750
- € 1.500
- € 3.000
Maximaal voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar: 4x het verzekerde
bedrag.
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Verzekerde gebeurtenissen

Geen expliciete verzekerde gebeurtenissen genoemd. Genoemd wordt alleen
een calamiteit:
Een onvoorziene gebeurtenis waardoor het om menselijke of materiële
redenen noodzakelijk is om naar huis terug te keren c.q. vooraf te annuleren.
Dat is vaag, maar daarmee ruim omschreven.

Verzekerde gebeurtenissen:
- Overlijden, ernstige ziekte/ongeval van verzekerde, familie in 1e/2e graad of
huisgenoot.
- Geen inenting/medicijnen mogen krijgen/innemen.
- Onverwachte medische ingreep van verzekerde, partner of inwonend kind.
- Dringend moeten zorgen voor ernstig ziek(e) ouder of kind.
- Overlijden, ernstige ziekte/ongeval van personen van het buitenlandse
logiesadres.
- Een baan kunnen beginnen van minimaal 20 uur per week voor minimaal
een half jaar.
- Onvrijwillig ontslagen worden als kostwinner na een vast dienstverband.
- Beschadiging van eigendom, woning of bedrijf thuis.
- Onverwacht een huur- of koopwoning (opgeleverd) krijgen.
- Zwanger worden, of de partner wordt zwanger.
- Scheiding of beëindiging samenlevingscontract.
- Uitval vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis gemaakt zou worden
door een oorzaak van buitenaf (zoals aanrijding of diefstal).
- Onverwacht) geen visum krijgen.
- Verlies of diefstal van paspoort of identiteitskaart.
- Bij een samengestelde reis (= reis die bestaat uit vooraf en apart van elkaar
geboekt vervoer of verblijf, bv. ticket en hotel) is gedekt: onvoorziene uitval
van een van de onderdelen van de reis. Vergoeding is dan: (maximaal) de
annuleringskosten van de overige onderdelen.

N.B. Uitval van een van de onderdelen van een samengestelde reis is niet
expliciet uitgesloten. Een klant kan zich dan beroepen op materiële schade en
dus

Aankomstvertraging
openbaar vervoer

Onderbreking reis door
ziekenhuisopname ter plekke

Ook geldig:
voor reizen korter dan 3 dagen.

Voorwaarde:
Reis duurt langer dan 3 dagen

Vergoeding:
de reissom per dag.

Vergoeding:
- bij vertraging van 8 tot 20 uur: de reissom per dag voor 1 dag
- bij vertraging van 20 tot 32 uur: de reissom per dag voor 2 dagen
- bij vertraging van 32 uur of meer: de reissom per dag voor 3 dagen

Vergoeding:
Alleen voor annulering vooraf, aankomstvertraging of voortijdig afbreken.

Vergoeding:
De reissom per dag voor iedere opnamedag. Ook voor de andere verzekerden
die meereizen.

Geen dekking:
Voor onderbreking van de reis door ziekenhuisopname ter plekke.
Uitsluiting(en)

Geen extra uitsluiting:
Als de dekking Annulering later dan 7 dagen na de boekingsdatum van de reis
is afgesloten.

Uitgesloten:
Als dekking Annulering later dan 7 dagen na de boekingsdatum van de reis is
afgesloten:
Géén dekking voor schade door ziekte, aandoening of afwijking van jezelf of
een familielid in 1e/2e graad of huisgenoot, die al bestond 90 dagen voor
afsluiten van de dekking.

