
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor 
de uitgebreide voorwaarden naar onze documenten.

Welk soort verzekering is dit?
Heb je een reis geboekt maar kan deze onverwachts niet doorgaan, dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als
je een reis moet afbreken krijg je een vergoeding. Dit geldt ook bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Ook betaalde 
overnachtingen in Nederland zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?
Op deze kaart staan de belangrijkste 
annuleringsredenen. Voor een volledig overzicht en 
de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking 
te komen, verwijzen we je naar de 
polisvoorwaarden.

Gezondheid 
We keren uit bij overlijden, een ernstig ongeval, 
ernstige ziekte of onverwachte medische 
noodzakelijke behandeling van jou, jouw partner 
of inwonend kind. Of als je door complicaties bij 
jouw zwangerschap niet kunt reizen.

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 vrienden ontvang je 75% van de 
annuleringskosten.

Woning 
We keren uit wanneer je een huurwoning krijgt 
toegewezen en wanneer er schade ontstaan is aan 
jouw eigen woning.

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

Echtscheiding 
We keren uit wanneer de reis geannuleerd moet 
worden door een echtscheiding van een 
verzekerde.

Eigen risico  
Er is geen eigen risico van toepassing.

Wat is niet verzekerd?
Je ontvangt geen vergoeding als je voor het boeken 
van de reis al wist of kon verwachten dat je de reis 
zou moeten annuleren.

Negatief reisadvies 
Bestemmingen waarvoor er door het Ministerie 
van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies is 
afgegeven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Maximale vergoeding 
Maximaal € 1.500,- per persoon per reis. 

Voor wie? 
Je kunt de doorlopende 
annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, 
jouw partner en/of kinderen tot 24 jaar. 
Uitwonende studerende kinderen zijn ook tot 
24 jaar meeverzekerd.
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Waar ben ik gedekt?
Je hebt een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.
Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privésituatie zoals een verhuizing of wijziging van gezinssamenstelling.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je 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. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering 
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel, mail of gebruik het opzegformulier op onze website. Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. 
De verzekering eindigt dan 1 maand later.




