
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?
Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Of moet u de reis voortijdig afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de 
kosten die u heeft gemaakt en niet terugkrijgt. 

Wat is verzekerd?
U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per persoon 
per reis van € 1.500, € 2.000 of € 2.500. U kunt de 
doorlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw 
partner en/of kinderen tot 24 jaar. Uitwonende 
studerende kinderen zijn ook tot 24 jaar 
meeverzekerd.

 Ziekte en ongeval  
De verzekering biedt dekking als u of een andere 
verzekerde plotseling en onverwacht ziek wordt, 
moet worden opgenomen in een ziekenhuis of 
een ongeluk krijgt. Ook als een familielid, of een 
persoon waarom u erg veel geeft, ernstig ziek 
wordt of een ernstig ongeluk krijgt biedt onze 
annuleringsverzekering uitkomst. 

 Overlijden 
We vergoeden schade voor het annuleren, 
verplaatsen of afbreken van uw reis als gevolg 
van het overlijden van een familielid of een ander 
persoon waarom u veel geeft.

 Familie en vrienden 
We keren uit bij overlijden, een ernstig ongeval 
of ernstige ziekte van familie tot 3e graad. In 
geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig 
ongevalletsel van 3e graad familie en vrienden 
ontvangt u 75% van de annuleringskosten.

 Woning 
We keren uit wanneer u onverwachts een 
huurwoning krijgt toegewezen en wanneer er 
schade ontstaan is aan uw eigen woning.

 Uitvallen reisgenoot 
We keren uit op het moment dat uw reisgenoot 
uitvalt door bijvoorbeeld overlijden of ziekte.

 Echtscheiding 
U bent verzekerd als u uw reis wilt annuleren 
omdat u gaat scheiden.

 Diefstal of verlies paspoort 
Wordt uw paspoort of identiteitskaart vlak voordat 
u op reis gaat gestolen, of bent u deze verloren? 
Deze verzekering biedt hiervoor dekking. 

 Eigen risico  
Er is geen eigen risico van toepassing.

Wat is niet verzekerd?
 Negatief reisadvies 

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies 
(code oranje of rood) van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. 

 Fraude, opzet of strafbare activiteiten 
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de 
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als 
er bij schade sprake is van opzet of criminele en 
strafbare activiteiten. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Maximale vergoeding 
Maximaal € 2.500 per persoon per reis. Lagere 
bedragen van € 2.000 of € 1.500 zijn ook mogelijk. 
Uw premie wordt dan lager.

 Geen familie 
Overlijdt een persoon om wie verzekerde erg 
veel geeft, of wordt deze persoon erg ziek, maar 
is het geen familie in de eerste of tweede graad? 
We vergoeden 75% van de kosten voor het 
verplaatsen, annuleren of afbreken van de reis.
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Waar ben ik gedekt?
 U heeft een wereldwijde dekking.

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. 
Bijvoorbeeld veranderingen in uw privésituatie zoals een verhuizing, wijziging van gezinssamenstelling of opleidingsniveau.

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 ingangsdatum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de 
verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel ons of gebruik het opzegformulier op onze website. U kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand.


