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Product:

Reisbagageverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten als u op reis bent. Een reis mag
standaard maximaal 31 aaneengesloten dagen duren.

Wat is verzekerd?
Bagage
U en/of uw medeverzekerde zijn verzekerd tegen
schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of
verlies van uw bagage of reisdocumenten.
Keuze: bijzondere sporten
Bijzondere-, onderwater- en wintersporten zijn
uitsluitend meeverzekerd indien dit op het polisblad
is vermeld.
Keuze: Geld
Uw geld is uitsluitend meeverzekerd indien dit op uw
polisblad is vermeld.
Keuze: Extra sportuitrusting
Extra sportuitrusting is uitsluitend meeverzekerd
indien dit op uw polisblad is vermeld.
Extra informatie
Sportuitrusting: de uitrusting en toebehoren van de
volgende sporten: duiksport, fiets, golfsport, hand- en
kruisboog, inlineskates en skeelers, racket- en
balsport, ruitersport, surfuitrusting, vecht- en
verdedigingssport, wandel-, berg- en klimsport,
wintersport, zeilplank en kano. De sportuitrusting
moet voor eigen gebruik zijn meegenomen of tijdens
de reis zijn gekocht.

Uitbreiding reisduur
De verzekering biedt standaard dekking gedurende
maximaal 31 aaneengesloten dagen per reis. Het is
mogelijk om de reisduur uit te breiden.

Wat is niet verzekerd?
U bent niet verzekerd bij overschrijding van het
maximaal aantal aaneengesloten reisdagen. Of
wanneer u en/of een medeverzekerde tijdens de reis
arbeid verricht of zaken doet. Of wanneer de
schade het gevolg is van niet verzekerbare sporten
of activiteiten. Ook wanneer u niet de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen is er geen
dekking.
Extra informatie
De uitsluiting arbeid en/of zaken doen geldt niet voor
predikanten en theologen. Vrijwilligerswerk of stage
die onderdeel is van een voltijdstudie is wel
verzekerd.

Medisch
Niet verzekerd. U kunt hiervoor een aparte
bijzondere reiskostenverzekering met de aanvullende
dekking geneeskundige kosten voor afsluiten.
Pech op reis
Niet verzekerd. Hiervoor kunt u een aparte
bijzondere reiskostenverzekering afsluiten.
Ongevallen
Niet verzekerd. U kunt hiervoor een aparte
reisongevallenverzekering voor afsluiten.
Doorlopende annuleringsverzekering
Niet verzekerd. U kunt hiervoor een aparte
annuleringsverzekering voor afsluiten
Reisadvies van de overheid
Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Deze verzekering biedt dekking gedurende maximaal
het aantal aaneengesloten dagen per reis dat is
vermeld op uw polis.
Eigen risico
€ 50 per gebeurtenis.

Diefstal bagage en kostbare zaken uit vervoermiddel
Diefstal van bagage en kostbare zaken uit een
vervoermiddel is alleen verzekerd tenzij het voertuig
goed was afgesloten en sporen van braak aanwezig
zijn. De zaken onder andere in een afzonderlijke
afgesloten (koffer)ruimte in het vervoermiddel lagen
of afgedekt met een een hoedenplank/rolhoek.Het
gebeurde tijden een korte rust- of eetpauze.
Extra informatie
Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij naar de
polisvoorwaarden.

Omvang van de schadevergoeding
Het verzekerd bedrag voor reisbagage bedraagt
€ 3.500 per persoon per reis. Echter voor bepaalde
onderdelen gelden maximale bedragen.
Bijvoorbeeld: mobiele telefoon € 350, Sieraden en
horloges € 400, Noodkosten als gevolg van een
onbruikbare tent € 425. Voor een volledige
opsomming verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering heeft een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef verandering in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op ons website.
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