De Friesland Doorlopende Annuleringsverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze annuleringsverzekering?
Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Wat is een
annuleringsverzekering?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering
de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding.
Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.
Extra informatie:
Het moet wel om een verzekerde gebeurtenis gaan.

Waar verzekerd?

De doorlopende annuleringsverzekering biedt automatisch dekking voor iedere reis die u
boekt. Het maakt niet uit waar die reis naar toe gaat.

Gezondheid

U krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een
verzekerde. Wij vergoeden de reisdagen die u mist als u uw verblijf in het buitenland moet
afbreken of als u onvoorzien in een buitenlands ziekenhuis moet worden opgenomen.
Extra informatie:
In veel gevallen krijgt u ook hulp van de alarmcentrale als er thuis iets gebeurt. Bijvoorbeeld
bij onvoorzien overlijden of levensgevaar van een familielid.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of als er sprake is
van ernstige ziekte.
Extra informatie:
Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon)ouders en (stief)kinderen. Familieleden in
de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind.

Werk

Wij vergoeden de annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan
accepteert van minstens 20 uur per week voor minimaal een jaar. Of als u buiten uw schuld
ontslagen bent.

Woning

Wij vergoeden de annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u onverwacht een
huurwoning toegewezen krijgt binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bij ziekte of overlijden
moet er sprake zijn van een familierelatie (1e of 2e graad), anders keren wij niet uit. Of als de
reden van annulering op het moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.
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Wanneer keren
wij niet uit?

Ramp op de
reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet
verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de
schade.
Extra informatie:
Annuleringskosten worden niet vergoed, wanneer u naar een gebied reist waarvoor het
Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd heeft hier niet heen te reizen.

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Maximale
vergoeding

Het verzekerde bedrag is ten hoogste € 1.500,- per persoon per reis. Het totaal verzekerde
bedrag is maximaal € 7.500,- per reis. Is uw reis duurder dan kunt u het resterende bedrag
bijverzekeren.

Eigen risico

Voor de doorlopende annuleringsverzekering geldt geen eigen risico.

Afsluiten, wijzigen
en stoppen

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie?
Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.
Extra informatie:
Wij adviseren u de verzekering af te sluiten binnen 7 dagen na het boeken van uw reis.

Lees hier de volledige polisvoorwaarden. Meer info: www.defriesland.nl
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