Aanvullende
verzekeringen

Aanvullende verzekeringen op de
Doorlopende Reisverzekering
Het Basispakket Europa en het Basispakket Wereld kunt u

Hoe stellen wij de hoogte van de vergoeding vast?

uitbreiden met aanvullende verzekeringen. Deze aanvullende

Als uitgangspunt geldt de Basisziektekostenverzekering. Wij

verzekeringen kunt u niet los afsluiten. Alleen in combinatie met

vergoeden de zorgkosten die door de Basisziektekosten

het Basispakket. U kunt zich aanvullend verzekeren voor:

verzekering niet worden verzekerd. Het verplichte of vrijwillige
eigen risico vergoeden wij niet.

•

Ongevallen

•

Aanvullende ziektekosten

•

Annulering

Annulering

•

Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland

Er kan iets ergs gebeuren waardoor u niet op reis kunt. Dan

•

Zakenreizen

annuleert u uw reis of u komt eerder naar huis. Vaak kost dat

•

Winter- en onderwatersport

geld, terwijl u niet van uw reis kunt genieten. Met de
Annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen deze financiële

Ongevallen

gevolgen.

Krijgt u of een familielid (1e of 2e graads) een ongeval op reis?
En raakt u of uw familielid daardoor blijvend invalide? Dan krijgt

In welke situaties betalen wij bijvoorbeeld?

u of uw familielid een uitkering met de aanvullende

•

U overlijdt, krijgt een ernstige ziekte of een ongeluk

Ongevallenverzekering. U of uw familielid krijgt maximaal

•

U wordt onverwachts ontslagen buiten uw schuld om

€ 70.000. Zo kunt u bijvoorbeeld de kosten van een aanpassing

•

U gaat scheiden

van uw huis of auto betalen. Overlijdt u of uw familielid na een

•	U krijgt geen visum, terwijl u geen moeilijkheden kon

ongeval? Dan krijgen uw nabestaanden een vergoeding. Bij

verwachten

overlijden keren we maximaal € 10.000 per verzekerde uit.

•	U moet geopereerd worden in de periode van uw geplande

Ben ik verzekerd voor ongevallen met gevaarlijke sporten?

•	U heeft meer dan 8 uur vertraging op de heenreis waar u

vakantie
Nee, gevaarlijke sporten verzekeren wij niet op de aanvullende
verzekering Ongevallen. Wat wij onder gevaarlijke sporten

niets aan kunt doen
•	Het concert of theatervoorstelling waar u naartoe zou gaan,

verstaan, leest u hier.

is geannuleerd
•

U moet een erfenis regelen van iemand die overlijdt

Aanvullende Ziektekosten
Stel, u krijgt een ongeluk in het buitenland. En u moet met spoed

Heeft u een hulphond?

naar het ziekenhuis of een dokter. U bent in dat geval verzekerd

Uw hulphond is ook verzekerd bij een ongeval, ziekte of

met uw Basiszorgverzekering. U krijgt dan maximaal het bedrag

overlijden. Wij vergoeden de kosten voor het terug vervoeren van

dat de behandeling in Nederland kost. In Europa is de medische

uw hond naar huis en de reis- en verblijfskosten van een

hulp vaak goedkoper of even duur als in Nederland. Maar bent u

begeleider.

bijvoorbeeld in Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen,
Zweden, Canada of in de Verenigde Staten? Dan is medische hulp
vaak flink duurder. Met de Aanvullende Ziektekostenverzekering
bent u verzekerd van vergoeding van gemaakte ziektekosten in
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het buitenland.

Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland

Heeft u geen aanvullende ziektekosten meeverzekerd?

Kunt u door pech of een ongeval met uw vervoermiddel

Dan bent u niet extra verzekerd voor ziektekosten als u een

(inclusief een caravan of trailer) niet meer rijden of varen? De

ongeval krijgt tijdens de wintersport. Bijvoorbeeld als u uw been

aanvullende verzekering Voer- en vaartuigenhulp voorziet in het

breekt op de piste. U bent dan alleen verzekerd voor de

verlenen van hulp. Ook worden de kosten in het buitenland

basisziektekosten. Extra ziektekosten, die u maakt in landen met

vergoed. Onze Voer- en vaartuigenhulp geldt alleen in de landen

bijvoorbeeld zeer hoge ziektekosten, moet u zelf betalen.

die staan op de groene kaart (behalve de landen die zijn
doorgestreept). En is afhankelijk van de wetten en regels van dat

Gaat u alleen langlaufen of schaatsen tijdens uw

land. Onze Voer- en vaartuigenhulp geldt in Nederland alleen

wintersportvakantie?

vanuit uw woning rechtstreeks naar het buitenland. En vanuit

Dit is meeverzekerd in het Basispakket. U hoeft hiervoor geen

het buitenland rechtstreeks terug naar uw woning.

aanvullende verzekering af te sluiten.

Kan uw voer- of vaartuig niet binnen 2 dagen hersteld worden?

Wij verzekeren niet alle wintersporten

Wij vergoeden:

Niet alle wintersporten zijn verzekerd met de Winter- en

•	het vervoer van het voer- of vaartuig, de bestuurder,

Onderwatersportverzekering. Een aantal wintersporten zijn zo

passagiers en bagage naar een adres in Nederland

gevaarlijk dat wij deze niet verzekeren. Een uitzondering hierop is

•

het bergen van het voer- of vaartuig

het gästerennen. Dit is een skicursus met als afsluiting een

•

het bewaken en stallen van het voer- of vaartuig

wedstrijdje slalom. Deze wintersport is verzekerd met onze
Winter- en Onderwatersportverzekering. Wat wij onder

Kan de oorspronkelijke bestuurder of schipper door ziekte of een
ongeval niet meer rijden of varen? Dan kan er ook een
vervangende bestuurder of schipper worden geregeld.

Zakenreizen
Gaat u voor uw werk bijvoorbeeld naar een seminar of congres in
het buitenland? Dan verzekert u deze reizen met de
Zakenreisverzekering. Met deze aanvullende verzekering bent u
ook verzekerd als u de zakenreis niet kunt afmaken. Bijvoorbeeld
als uzelf in het ziekenhuis wordt opgenomen. Of als een
familielid ernstig ziek wordt en u moet de reis afbreken. Wij
vergoeden dan de kosten om terug te reizen. Ook vergoeden wij
de reiskosten van een andere persoon of collega die u vervangt.
Sluit u deze Zakenreisverzekering niet? Dan bent u niet verzekerd
tijdens uw zakenreis. Dit geldt dan voor de hele polis.

Winter- en onderwatersport
Gaat u op wintersport? Of doet u aan onderwatersport? Dan
heeft u de Winter- en Onderwatersportverzekering nodig.
Zonder deze aanvullende verzekering bent u niet verzekerd voor
‘Hulpverlening’ en ‘Ongevallen’ uit het Basispakket. Heeft u ook
de Aanvullende Ziektekostenverzekering afgesloten? Ook dan
heeft u deze Winter- en Onderwatersportverzekering nodig. U
kunt de verzekering dan gebruiken voor vergoeding van
medische kosten bij een ongeval met een winter- en
onderwatersport.

gevaarlijke sporten verstaan, leest u hier.

