Doorlopende reisverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: National Academic
Product: Doorlopende reisverzekering
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor u samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen u voor de
uitgebreide voorwaarden naar onze downloads.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als u op reis bent.

Wat is verzekerd?
Bagage
Uw bagage en kostbaarheden zijn verzekerd tot
€ 2.500,- per persoon per reis.
Extra kosten
Met deze module bent u verzekerd tegen
onverwachte extra kosten. Bijvoorbeeld: vervoer
op medische indicatie, extra verblijfskosten of
kosten voor het opsporen, redden en bergen.
Een volledig overzicht vindt u terug in de
polisvoorwaarden.
Autopech
Met deze module bent u verzekerd tegen
onverwachte extra kosten wanneer uw voertuig
uitvalt en niet binnen 2 dagen gerepareerd kan
worden. Voor de verdere inhoud van deze module
verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
Medisch
Met de module medische kosten bent u verzekerd
voor de kosten van een spoedeisende of
onverwachte medische behandeling. Deze module
is aanvullend op de zorgverzekering.
Wintersport
Afhankelijk van de gekozen modules zijn schade
of kosten ontstaan tijdens uw wintersportvakantie
ook meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin u geen uitkering krijgt.
Bijvoorbeeld wanneer er fraude, opzet of bewuste
roekeloosheid in het spel is. Ook wanneer de auto
wordt bestuurd zonder geldig rijbewijs of de auto
tegen betaling wordt verhuurd. Daarnaast volgt er
geen uitkering bij misbruik van alcohol, drugs of
medicijnen.
Negatief reisadvies
Bestemmingen waarvoor er door het Ministerie
van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies is
afgegeven.
Onbeheerd achterlaten bagage
De verzekering biedt geen dekking wanneer de
schade ontstaan is door het onbeheerd achterlaten
van uw bagage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Er is alleen een eigen risico van € 100,- van
toepassing op de module bagage.
Bagage
Voor een aantal spullen geldt een maximaal
bedrag. Een overzicht hiervan vindt u terug in de
polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
Afhankelijk van uw keuze bent u verzekerd in Europa of wereldwijd. In Nederland is er pas dekking wanneer er een
betaalde overnachting van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan 1 maand later.

