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

Wat is een
reisverzekering?

Deze verzekering biedt dekking voor schade en zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval
of overlijden. Dit kan gaan om u, uw reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. U bent
het hele jaar verzekerd voor reizen tot maximaal 92 dagen achterelkaar per reis.
Extra informatie: U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die
passen bij uw reisgedrag.

Voor wie?

U kunt een reisverzekering afsluiten voor uzelf, (met) uw partner en/of uw kinderen.
Extra informatie: Sluit u de verzekering af voor uw gezin, dan zijn kinderen die voor studie
op kamers wonen meeverzekerd. Ook als zij alleen op reis gaan.

Waar verzekerd?

U heeft de keuze uit Europa- of Werelddekking.
Extra informatie: Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals
Israël, Egypte en Marokko. In Nederland bent u verzekerd als u minimaal één betaalde
overnachting hebt geboekt.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een
verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor u en uw
gezin. Daarnaast bent u verzekerd voor de aanvullende dekkingen die u heeft gekozen.
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.

Wintersport en
bijzondere
sporten

Gaat u op wintersport? Of beoefent u een bijzondere sport? Deze dekking is standaard
meeverzekerd. In geval van wintersport vergoeden wij o.a. kosten voor skilessen en
skipassen, wanneer u door ziekte of een ongeval hier geen gebruik van kan maken.
Extra informatie: Ook schade aan uw eigen of gehuurde spullen is verzekerd.

U bent verzekerd als u tijdens uw reis een ongeval krijgt waardoor u blijvend invalide wordt
of waardoor u overlijdt. U heeft dan recht op een eenmalige uitkering. De ongevallendekking
is standaard meeverzekerd.
Extra informatie: Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van uw lichaam.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie u bent verloren.
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Ongevallen

Keuze:
medisch

U heeft recht op vergoeding van spoedeisende medische kosten in het buitenland. Het
verplichte en vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.
Extra informatie: Wij adviseren u altijd eerst met de alarmcentrale te overleggen.

Keuze:
bagage

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage. Er geldt een eigen risico
van € 45,- per reis.
Extra informatie: Wilt u meer informatie over mogelijke bagagedekkingen en over maximale
vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden en
in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Keuze:
pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, krijgt u hulp van
onze alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en transport van uw uitgevallen
vervoermiddel naar huis. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.
Extra informatie: Ook de aanhanger is meeverzekerd, zoals uw caravan of een boottrailer.

Wanneer keren
wij niet uit?

Wij keren niet uit bij schade ontstaan door opzet, onvoorzichtig gedrag of grove schuld. Dit
geldt ook voor schade ontstaan door (poging tot) fraude.
Extra informatie: Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de
voorwaarden. Gaat u op stage, studie of wilt u vrijwilligerswerk doen? Informeer dan bij ons
naar de mogelijkheden.

Let op

We begrijpen dat u wilt genieten als u op reis bent. Wij verwachten dat u voorzichtig met uw
bagage omgaat. In een auto moet bagage uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak
afgedekt met hoedenplank) worden opgeborgen. Houd uw waardevolle bagage, zoals een
telefoon, iPad of sieraden dichtbij u.
Neem bij ziekte, ongeval of overlijden contact op met onze alarmcentrale.
Extra informatie: Raadpleeg onze voorwaarden of kijk op de achterzijde van het polisblad
voor tips over hoe u schade of diefstal kunt voorkomen.

Afsluiten, wijzigen
en stoppen

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. U moet de verzekering hebben
afgesloten voordat u op reis gaat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat aan ons. Na het
eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

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