Doorlopende reisverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Nedasco Verzekeringen, financieel dienstverlener, vergunning: 12006531 (NL)

Product:

DFD Maatwerkpakket (dienst/zaken) Reisverzekering

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 als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. Een reis mag maximaal 365 aaneengesloten dagen
duren.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Hulpdienst. Bij een
ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer
naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een
ongeval of bij overlijden.

Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen
omgaat.

Medisch
We vergoeden de kosten van een spoedeisende of
onverwachte medische behandeling, aanvullend op
uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de
Hulpdienst.

Bijzondere sporten
Een aantal zeer risicovolle sporten verzekeren wij in
het geheel niet. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag
uw verzekeringsadviseur om advies.
Ongevallen

Extra informatie
Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen
zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via
uw zorgverzekering verzekerd bent (uw
zorgverzekering dekt niet in alle landen alle
zorgkosten).

Bagage
Bagage en kostbaarheden zijn verzekerd voor
maximaal € 2.500,- per persoon per gebeurtenis.
Voor een aantal spullen in uw bagage en voor
kostbaarheden geldt een maximum verzekerd
bedrag. Als spullen ouder worden, worden ze
meestal minder waard. Voor de vergoeding maken
we gebruik van een afschrijvingstabel.
Een overzicht vind je hier.
Pech op reis
Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, of
motor, bent u verzekerd van hulp door de Hulpdienst.
We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van
uw kapotte vervoermiddel naar huis.
Extra informatie
Bovengenoemde kosten worden alleen vergoed
indien als deze niet onder de eigen
motorrijtuigenverzekering gedekt zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw
verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u of
deze reisverzekering bij uw situatie past. Bel bij
schade altijd meteen de Hulpdienst.
Eigen risico
Bij elke eerste bagageschade in een kalenderjaar is
er geen eigen risico van toepassing. Bij elke
volgende bagageschade in hetzelfde kalenderjaar is
een eigen risico van € 250,- van toepassing.

Doorlopende annuleringsverzekering
Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts
niet gaan of moet u een reis onverwacht afbreken?
Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten
die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt tot een
maximaal verzekerde reis- of huursom van € 3.500,per reis voor alle verzekerden samen.
Extra informatie
Extra annuleringskosten boven het standaard
verzekerd bedrag van € 3.500,- zijn tegen een
premietoeslag mee te verzekeren.

Reisadvies van de overheid
Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw
reis mogelijk niet verzekerd.
Persoonlijke aansprakelijkheid
Deze dekking vergoedt schade als u per ongeluk
iemand verwondt of spullen van een ander
beschadigd. En als u volgens de wet aansprakelijk
bent voor deze schade.
Extra informatie
Deze dekking geldt alleen als u geen andere
aansprakelijkheidsverzekering hebt die de kosten
vergoed.

Keuze: Militair
Bent u militair, dan kunt u zich ook als militair
verzekeren. U heeft dan een uitgebreidere dekking
die bijvoorbeeld ook geldt voor dienstreizen, militaire
operaties en oefeningen.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor reizen in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale.
En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen
in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij maandbetaling is een automatische
incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Version 5, 19-07-2021, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/nedasco/dfd-maatwerkpakket-dienstzaken-reisverzekering
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

