Vragenformulier doorlopende reisverzekering

Algemeen
1. [ ] Europadekking

of [ ] werelddekking

2. [ ] met wintersport
3. [ ] 60 dagen aangesloten

of [ ] 180 dagen

4. [ ] met gelddekking
5. [ ] met bagage, verzekerd bedrag

[ ] tot € 1.000,00
[ ] tot € 3.000,00
[ ] tot € 5.000,00

6. [ ] met extra sportuitrusting
Boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Sportuitrusting: door verzekerde voor eigen gebruik meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de
geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden sportuitrusting (inclusief aan- en
toebehoren), voor zover die toebehoort tot één van de volgende categorieën:
· racket-/balsport;
· wintersport;
· wandel-/berg-/klimsport;
· duiksport;
· golfsport;
· ruitersport;

- vecht-/verdedigingssport;
- hand-/kruisboog;
- in-line-skate/skeeler;
- surf/zeilplank/kano;
- fiets.

7. [ ] met ongevallen avontuurlijke (winters)sport
Met deze dekking wordt bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval een vaste uitkering
uitgekeerd. Bij het beoefenen van avontuurlijke sporten (zoals parachutespringen, off piste skiën, vecht- en
verdedigingssporten, wieler- en snelheidswedstrijden op of met een paard, technisch duiken) is er in veel gevallen
geen recht op uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval. U kiest hiervoor de uitbreiding
Ongevallen avontuurlijke (winter)sport

8. [ ] met hulp en huur vervoermiddel
Deze dekking geeft recht op hulp wanneer het vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Hieronder valt repatriëring van
Het vervoermiddel, maar ook huur van een vervangend vervoermiddel en extra verblijfskosten gedurende de reparatie.
Deze dekking geldt soms alleen voor relatief jonge voertuigen. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

9. [ ] met Nederlands recreatie-object
Met deze dekking bent u verzekerd voor het reizen met, van en naar uw recreatieobject in Nederland en tijdens het
verblijf hierin. Onder recreatie-object verstaan wij een toercaravan, recreatiehuis, stacaravan, boot en/of kampeerauto
die uitsluitend wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden.
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Alleen invullen als een annuleringsverzekering gewenst is
Soort annuleringsverzekering

[ ] gewoon (vergoeding gemiste dagen)
[ ] Garantie (vergoeding hele reis)
[ ] met optie annuleren bij natuurramp of aanslagen *

* Met de dekking Terreuraanslagen en natuurrampen ben je verzekerd voor het omboeken of annuleren van je reis,
wanneer je niet meer naar de oorspronkelijk geboekte bestemming kan reizen door een situatie, die geldt zoals
hieronder is beschreven. De dekking is geldig als jouw reis binnen 30 dagen plaatsvindt vanaf een gebeurtenis die
binnen deze dekking valt. Voor oorzaken als een Coronavirus is er nog steeds geen dekking.
Je krijgt de vergoeding als de oorzaak van annulering of aanpassing van de reis het gevolg is van:
-- Terrorisme.
-- Natuurrampen.
-- Binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming.
Deze gebeurtenissen worden vastgesteld als de kleurcode van Buitenlandse Zaken wijzigt van groen of geel naar
oranje of rood voor jouw bestemming.

verzekerde bedragen per persoon en per reis

[ ]€

750,00

[ ] € 1.500,00
[ ] € 3.000,00
De bedragen gelden per verzekerde per reis, per verzekeringsjaar maximaal 4 x dit bedrag in
totaal.

[ ] met samengestelde reis (zelf combineren van bijvoorbeeld een losse vlucht met een losse
vakantiewoning)
[ ] met dekking zaakwaarnemer
Met een zaakwaarnemer wordt iemand bedoeld die uw belangen behartigt. Stel u heeft een zaak samen
met een compagnon. Indien uw compagnon ziek wordt of niet kan werken kan dat voor u een reden zijn om
niet op vakantie te gaan of uw reis af te breken. Maar het hoeft niet per se zakelijk te zijn. Het kan ook
gaan om privé-situaties. Denk aan iemand die uw zaken behartigt door op uw huis te passen of uw
huisdieren te verzorgen. Als de zaakwaarnemer niet kan ‘waarnemen’ door overlijden, ernstige ziekte of
ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad, dan worden de annuleringskosten
vergoed.
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