Reis- en Annuleringsverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende reisverzekering?



Wat is een doorlopende
reisverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade ontstaan op
reis of in geval van annulering.



Voor wie?



Wat is verzekerd?



Keuze: bagage



Pech op reis



Doorlopende
annuleringsverzekering

De verzekering is geldig voor iedereen die een
reisverzekering heeft afgesloten voor de reis
die is geboekt tijdens de verzekerde periode.

Extra informatie
De verzekering is geldig voor de reis die u
heeft geboekt in de verzekerde periode.



Waar verzekerd?



Medisch



Bijzondere sporten



Keuze: ongevallen

Afhankelijk van de bestemming is het
dekkingsgebied Europa of Wereldwijd. Het
dekkingsgebied staat ook op de polis die u per
e-mail ontvangt.

Medische en geneeskundige kosten die in het
buitenland gemaakt worden en niet worden
vergoed op de eigen zorgverzekering, worden
aanvullend vergoed op deze verzekering.

Deze verzekering biedt geen dekking voor
schade tijdens wintersport of andere risicovolle
sporten.

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een
ongeval keren wij een vast bedrag uit.

De kosten van de tickets zijn verzekerd
wanneer de reis voor aanvang geannuleerd
wordt. Tijdens uw reis bent u onder andere
verzekerd voor: Bagage, Repatriëring,
Persoonlijke Ongevallen, Geneeskundige
Kosten, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.

Schade of verlies van bagage is verzekerd tot
een bedrag van maximaal € 2.000.

Bij pech met een vervoersmiddel, zoals auto,
camper of caravan, is schade aan het
vervoersmiddel niet verzekerd.

Heeft u een reis geboekt die onverwachts niet
door kan gaan? Dan vergoedt deze verzekering
de (boekings)kosten die reeds zijn gemaakt.
Ook als een reis afgebroken moet worden, of
bij een vertraging op de heenreis van meer dan
8 uur, wordt een vergoeding uitgekeerd.

Extra informatie
Voor een overzicht van de dekkingen van deze
aanvullende verzekering raadpleegt u de kaart:
‘Doorlopende annuleringsverzekering.’



Wanneer keren wij niet uit?



Extra: maximale uitkering

Deze verzekering keert niet uit voor
ongevallen, schade, verlies of (medische)
kosten die voor vertrek al bekend waren en
redelijkerwijze voorkomen hadden kunnen
worden of waarbij sprake was van opzet.

Voor verschillende dekkingen geldt een
maximaal verzekerd bedrag. De dekkingen met
bijbehorende maximale bedragen worden
aangegeven op het polisblad en/of in de
voorwaarden.



Let op



Afsluiten, wijzigen en stoppen

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.vanatotzekerheid.nl) staat uitgebreid waarvoor iemand wel
en niet is verzekerd.

Dit is een samenvatting van de dekking. Voor
de volledige dekking zijn de polis en algemeneen bijzondere voorwaarden van toepassing.

U kunt de verzekering afsluiten tijdens het
boeken van uw vliegticket of online via onze
partner. U kunt de verzekering beëindigen tot
14 dagen na het afsluiten, zolang de vlucht nog
niet vertrokken is.
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