
Wat is een reisverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent.
De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Voor wie?
Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je
partner en/of kinderen.

Extra informatie
De partner met wie je (ong)gehuwd samenwoont en
kinderen zijn verzekerd tot de leeftijd van 21 jaar
(woonachtig op hetzelfde adres).

 

Waar verzekerd?
Je kiest zelf voor dekking in Europa of werelddekking.

Extra informatie
In Nederland ben je alleen verzekerd bij een betaalde
overnachting. Europadekking is inclusief Egypte,
Azoren, Tunesië, Madeira en het Aziatische gedeelte
van Turkije. Alleen als uit het polisblad blijkt dat er
gekozen is voor werelddekking, is de verzekering van
kracht voor reizen en verblijf in de hele wereld.

Wat is verzekerd?
Je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een
ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar
huis, hulp aan je gezin en repatriëring.

Extra informatie
Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na
een ongeval of bij overlijden.

 

Keuze: medisch
Medische kosten, aanvullend op je zorgverzekering.

Keuze: bagage
Verzekerd voor dagwaarde tot maximaal € 2.500 per
reisgenoot. Er geldt een eigen risico van € 75 per
gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot
max € 750 per gebeurtenis.

 

Keuze: wintersport en bijzondere
sporten
Heb je bagage en medische kosten meeverzekerd?
Dan is schade aan eigen of huurmateriaal verzekerd tot
€ 950. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd,
aanvullend op je zorgverzekering.

Keuze: pech op reis
Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of
caravan, ben je verzekerd van hulp door de
alarmcentrale.

 

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

Keuze: doorlopende
annuleringsverzekering
Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet
gaan? Dan vergoedt deze verzekering de
(boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet
terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een
vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je
een vergoeding.

 

Wanneer keren wij niet uit?
Bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen
of vrijwilligerswerk.

Let op
Ga zorgvuldig met je spullen om. Zo voorkom je
schade. 

Extra: speciaal kenmerk
Meerdere voorwerpen zijn te verzekeren, zie hiervoor
de polisvoorwaarden.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
Je verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan
de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de
verzekering dagelijks opzeggen.

 

Reisverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

 

 

 

 

 

 

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