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HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Reisongevallenverzekering

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 heeft ten doel uitkering te verlenen als u en/of medeverzekerde tijdens een reis overlijdt ten gevolge van een bij een ongeval
opgelopen lichamelijk letsel of hierdoor blijvend invalide wordt.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Per ongeval keren wij maximaal 100% van het
daarvoor op het polisblad vermelde verzekerde
bedrag per verzekerde uit.

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan
ontvangt u geen uitkering. U bent niet verzekerd als
u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het
een gevolg is van misbruik van alcohol, medicijnen of
drugs.

Blijvende invaliditeit
Ingeval van blijvend (functie)verlies of blijvende
onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuigelijke
vermogens van u en/of medeverzekerde bestaat er
recht op uitkering, indien en voor zover dit direct en
uitsluitend het gevolg is van het ongeval en is
ontstaan binnen 2 jaar na het ongeval.
Extra informatie
Het maximaal verzekerde bedrag per verzekerde
bedraagt € 75.000,-.

Overlijden
Ingeval van overlijden van u en/of medeverzekerde
bestaat er recht op uitkering, mits dit overlijden een
direct en uitsluitend gevolg is van het ongeval en het
overlijden heeft plaatsgevonden binnen 2 jaar na het
ongeval.
Extra informatie
Op deze uitkering brengen wij, indien van
toepassing, in mindering de bedragen die wij voor
hetzelfde ongeval hebben uitgekeerd wegens
blijvende invaliditeit. Als de uitkering wegens
blijvende invaliditeit hoger is dan het voor het
overlijden verzekerde bedrag vindt geen
terugvordering plaats. Het maximaal verzekerde
bedrag bij overlijden bedraagt € 10.000,-.

Keuze: Bijzondere-, onderwater- en wintersporten
Bijzondere- onderwater- en wintersporten zijn
uitsluitend meeverzekerd indien dit op het polisblad
is vermeld.
Extra informatie
Er is geen dekking als het ongeval is veroorzaakt
tijdens deze sportbeoefening terwijl u en/of
medeverzekerde een waarschuwing of een verbod
negeert.

Uitgebreide dekking
Niet verzekerd.
Arbeid en/of zaken doen
Wanneer u en/of een medeverzekerde tijdens de reis
arbeid verricht of zaken doet, vindt geen uitkering
plaats.
Extra informatie
Deze uitsluiting geldt niet voor predikanten en
theologen. Vrijwilligerswerk of een stage, die
onderdeel is van een voltijdstudie, is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De dekking van deze verzekering begint op het
moment dat u en/of uw medeverzekerde voor een
reis de woning in Nederland verlaat. De dekking van
deze verzekering eindigt op het moment dat u en/of
uw medeverzekerde terugkeert in de woning in
Nederland.
Verzekeringsgebied
Deze verzekering heeft een werelddekking. In
Nederland zijn u en/of uw medeverzekerde alleen
verzekerd tijdens een reis met minimaal 1
overnachting tegen betaling of een in
vakantieverblijf van uzelf of familie/kennissen of
terwijl u op weg bent van of naar uw
vakantiebestemming in het buitenland.
Niet verzekerbare sporten
Uitzonderlijk gevaarlijke, volledig op eigen risico,
zonder professionele begeleiding, ondernomen
sporten zoals ijshockey, (freestyle)skispringen,
speedskiën, wintersportwedstrijden, gebruik maken
van vaartuigen die niet geschikt of uitgerust zijn voor
de zeevaart, solovaren op zee.

Niet verzekerbare sporten
Het beoefenen alsmede de voorbereiding en
deelneming aan wedstrijden van boksen, worstelen,
karate en andere gevechtssporten, jiu jitsu en rugby.

Waar ben ik gedekt?
Deze 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 betaald. 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. De dekking begint op het moment dat u en/of medeverzekerde voor een
reis de woning in Nederland verlaat en eindigt op het moment dat u en/of medeverzekerde terugkeert in de woning in Nederland.

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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