DEKKINGSOVERZIC
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E
D-T
TRI11
V
Voor
directe hulpv
verlening bij ziek
kenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsm
mede bij terugroe
eping naar Nederland of het land va
an domicilie dient u
onmiddellijk contact op te nemen
n
met:

de Alarmcentrale, +31 (0)20 - 592 92 92,
9 dag en nach
ht bereikbaar; fax
f +31 (0)20 – 561 88 18
Behore
ende bij en één gehe
eel uitmakend met de
e Algemene Verzekeringsvoorwaarden Trravel Risk Insurance en het verzekeringsbewijs van de Maatsschappij.

Rubriek
R
I

S.O.S.-KOS
STEN

De
e Maatschappij vergo
oedt de volgende kossten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk ziijn in verband met:

a.

b.

Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfko
osten
Extra terugreisskosten naar Nede
erland of het land van domicilie
Kosten van terrugkeer naar Nede
erland of het land van domicilie per ambulancevliegtu
uig
Kosten van zie
ekenhuisbezoek, per
p verzekeringsbewijs
Kosten van ove
erkomst van famillie in geval van levvensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoo
on)
Verblijfko
osten (max. 1 perssoon/max. 10 dag
gen)
Kosten van opsporings- en redd
dingsacties
Overlijden van
n verzekerde

Verzek
kerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, ten
nzij
anders wordt vermeld)

€
70, - p.p. per
p dag
Kosten
nde Prijs
Kosten
nde Prijs
€
70, Kosten
nde Prijs
€
70, - p.p. per
p dag
€
45.500, -

Kosten
nde Prijs
Vervoerskosten stoffelijk overschot of
Tot ma
ax. de kosten van vervoer stoffelijk
Kosten van begrafenis of crema
atie in het verzekerringsgebied incl. overkomst
o
van 2 familieleden
f
voor max.
m
3
overscchot naar het land van domicilie
dagen
Extra reiskoste
en gezinsleden/reiisgenoot
Kosten
nde Prijs
v niet-meereize
ende familie van verzekerde
c. Ziekte, ongeval of overlijden van
Extra terugreisskosten naar het la
and van domicilie
Kosten
nde Prijs
d. Overlijden van
n een meeverzek
kerde reisgenoott
Kosten van ove
erkomst van famillie indien verzekerrde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoo
on)
Kosten
nde Prijs
Verblijfko
osten (max. 1 perssoon/max. 10 dag
gen)
€
70, - p.p. per
p dag
h land van dom
micilie
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het
Extra terugreisskosten naar het la
and van domicilie
Kosten
nde Prijs
o
f. Gedwongen oponthoud
Extra terugreisskosten
Kosten
nde Prijs
Extra verblijfko
osten
€
70, - p.p. per
p dag
Ve
erder vergoedt de
e Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg
g
zijn van een
n onder deze rubrriek verzekerde ge
ebeurtenis:
erzekeringsbewijs (franchise € 23,-))
€
90, g. Telecommuniccatiekosten, per ve
maken van extra re
eiskosten gebruik wordt gemaakt va
an het eigen privé
é-motorrijtuig
€ 0,19 per kilometer
h. Indien bij het m

Rubriek
R
II

Medische
M
kosten gemaakt
g
in het verzekeringsgebi
v
ed:

dokters- e
en ziekenhuiskoste
en

aangeschafte/gehuurde kru
ukken/rolstoel

prothesen
n noodzakelijk ten gevolge van een ongeval
Eiigen risico per ge
ebeurtenis:
Ta
andartskosten:

tandartsko
osten ten gevolge van een ongeval in het verzekering
gsgebied

Rubriek
R
III




Verrzekerde bedragen (p
p.p. per verzekerde
p
periode,
tenzij anderss wordt vermeld)

MEDISCHE
E KOSTEN
€
€
€
€

30
0.000, 90, 680, 45, -

€

230, Verrzekerde bedragen (p
p.p. per verzekerde
p
periode,
tenzij anderss wordt vermeld)

EXTRA DEKKING

Reisdocu
umenten:
Aanschaffkosten laissez-pa
asser, vervangend
d visum of ander officieel
o
reisdocum
ment
Vervange
ende kleding en/o
of toiletartikelen
Schade a
aan logiesverblijven. Maximale ve
ergoeding voor schade aan hotel-/b
bungalowinventariss of
opstallen buiten Nederland
d (franchise € 23,-- per gebeurtenis)

€

115, -

€

115, -

€

115, -

Ra
aadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarde
en, met name de verplichtingen vermeld
v
in de Alg
gemene Bepaling
gen.

AL
LGEMENE VERZEKERI
V
INGSVOOR
RWAARDEN TRAVEL RISK
R
INSURA
ANCE
P-TR
RI11
Raadpleeg het dekkingso
overzicht behorend bij
b de afgesloten verzzekering voor:

de maximum verzzekerde bedragen

de hoogte van evventuele eigen risico´´s en franchises

de maximale verg
goedingstermijnen

het aantal person
nen waarvoor de verg
goedingen gelden

de vergoedingsklasse (van bijvoorbee
eld het openbaar vervvoer)
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Algemene Bepaliingen
Naast d
deze Algemene Bepalingen
B
zijn op
o deze verzekeriing van toepassing de rubrieksvo
oorwaarden van de afgesloten ru
ubrieken.
Artikel 1.
1 Begripsomsc
chrijvingen

Arrtikel 2. Grondslag

In de voorrwaarden van deze vverzekering wordt verstaan onder:
“Maatsch
happij”
:
AGA Internation
nal SA, tevens hande
elend onder de naam
m
Allianz Global Assistance
A
en kantoo
orhoudend aan de
Poeldijkstraat 4, 1059 VM te Amsterrdam.
entrale”
:
Alarmcentrale van AGA Alarmcentrale NL B.V.
“Alarmce
“Verzekerringnemer”
:
degene, die de verzekeringsovereen
nkomst met de
Maatschappij is aangegaan.
“Verzekerrde”
:
de op het verze
ekeringsbewijs als zodanig vermelde
persoon.
eden”
:
echtgenoot/echtgenote en de eigen inwonende kinderen
n tot
“Gezinsle
21 jaar van verz
zekerde.
“Familiele
eden"
:
echtgenoot/echtgenote, (schoon)ou
uders, kinderen, bro
oers,
zwagers, (schoo
on)zusters, grootoud
ders en kleinkinderen
n.
:
een met verzek
kerde samenreizend persoon.
“Reisgenoot”
an domicilie”
:
het land waar verzekerde
v
volgens zijn
z paspoort, visum of
o
“Land va
ander officieel reisdocument
r
zijn wo
oon- en/of verblijfplaa
ats
heeft.
“Wintersp
port”
:
elke van sneeuw
w en/of ijs afhankelijkke sport.
"Bijzonde
ere wintersporten”:
wintersporten die een meer dan no
ormaal risico met zich
h
w
ijsklimmen
n, skeleton,
meebrengen, waaronder
bobslederijden, ijshockey, speedskië
ën, speedraces,
guurspringen bij
skijöring, skisprringen, skivliegen, fig
freestyle-skiën, ski-alpinisme, parasskiën en heliskiën.
“Onderw
watersport”
:
alle vormen van
n duiksport , waarbij o
onderscheid gemaak
kt
wordt tussen:
creatief duiken"
:
beoefening van onderwatersport binnen
b
de zogenaam
mde
"Rec
recreatieve limie
eten (waaronder in ie
eder geval wordt
begrepen een dieptelimiet
d
van 40 meter).
m
chnisch duiken" :
beoefening van onderwatersport buiten
b
de zogenaamd
de
"Tec
recreatieve limie
eten c.q. die meer rissico met zich meebre
engt
dan recreatief duiken, waaronder decompressie-, grott- en
wrakduiken.
"Bijzonde
ere sporten”
:
overige sporten
n die een meer dan normaal risico met zich
meebrengen, waaronder
w
jagen, bergbeklimmen,
b
kletttern,
abseilen, speleologie, bungee-jump
ping, parachutespring
gen,
nggliding, ultralightvliiegen en zweefvliege
en.
paragliding, han
B
Bovenstaande
begripp
pen worden in de voo
orwaarden vetgedrukkt weergegeven.

2.1.

2.
2.2

2.3
3.

2.4
4.

2.5
5.

De Maatschapp
pij verleent uitsluiten
nd dekking voor de afgesloten verzekering(en) en/of
rubrieken indien
n dit blijkt uit het ve
erzekeringsbewijs en
n/of het dekkingsove
erzicht. De
dekkingen gelden tot maximaal de bedragen zoals die
e in de algemene vo
oorwaarden
en vermeld met ina
achtneming van de eventueel
en/of het dekkkingsoverzicht worde
daarbij vermeld
de maximale periode
e, voor maximaal hett vermelde aantal pe
ersonen en
tot maximaal de
e vermelde klasse.
Er zijn even
nveel verzekeringen afgesloten als er verzekerden op het
verzekeringsbew
wijs staan. Een verze
ekering geldt alleen voor
v
degene op wien
ns naam ze
staat; verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdrraagbaar. Wat specifiek voor de
de is bepaald, geld
dt niet voor de an
ndere verzekerde, tenzij dat
ene verzekerd
uitdrukkelijk verrmeld is.
Het aanvraagfo
ormulier met de daarrin door verzekering
gnemer of verzekerd
de gedane,
al dan niet eig
genhandig geschreve
en mededelingen, alsmede
a
eventuele schriftelijke
s
gegevens, daa
arbij afzonderlijk do
oor verzekeringnem
mer of verzekerde verstrekt,
maken onderde
eel uit van de afgeslo
oten verzekering(en)) en worden geacht één
é geheel
uit te maken me
et het verzekeringsbe
ewijs.
De Maatschap
ppij is geen vergoeding van kosten ve
erschuldigd en is be
evoegd de
afgesloten verzzekering(en) zonder inachtneming van e
een opzegtermijn op
p een door
haar te bepalen tijdstip te beë
ëindigen, indien het aanvraagformulier en de
d waren, of
mededelingen, dan wel de afzonderlijke gegevens in sttrijd met de waarheid
en, die van dien aarrd zijn, dat de verze
ekering(en)
omstandigheden verzwegen werde
oorwaarden zou(de
en) zijn gesloten, indien de
niet, of niet onder dezelfde vo
d
kennis had gedragen.
g
Maatschappij daarvan
De Maatschappij behoudt zich hett recht voor om beta
aalde vergoedingen (geheel of
gedeeltelijk) te verhalen op derd
den. Het gaat hierb
bij o.a. om kosten waarvoor
verzekerde ookk op grond van een andere verzekering, wet of voorziening recht heeft
op vergoeding.

Arrtikel 3. Geldigh
heid van de verze
ekering
3.1.
3.2
2.
3.3
3.
3.4
4.

De verzekering is alleen geldig indien deze voor de gehele reisduur (heenrreis, verblijf
en terugreis) is afgesloten.
De verzekering is uitsluitend en alle
een geldig voor perssonen, die op de inga
angsdatum
van de verzekerring de leeftijd van 70
0 jaar nog niet bereikkt hebben.
De afgesloten verzekering
v
is niet ge
eldig als de Maatschappij verzekerde al eens heeft
laten weten hem
m niet meer te willen
n verzekeren. In dat geval betaalt de Maa
atschappij
de eventueel al betaalde premie teru
ug zodra verzekerde
e hierom vraagt.
De Algemene Bepalingen
B
zijn van kracht
k
voor alle afge
esloten rubrieken, ten
nzij hiervan
in de rubrieksvo
oorwaarden wordt afg
geweken.

Artikel 4. Geldigheidsduur, dekkingsperiode
4.1.

4.2.

De geldigheidsduur van de verzekering is het aantal dagen dat de verzekering van
kracht is (maximaal 2 maanden). Op het verzekeringsbewijs staat de geldigheidsduur
vermeld. Als de geldigheidsduur wordt overschreden doordat het openbaar vervoer
waarmee verzekerde reist vertraging krijgt of doordat er iets gebeurt waartegen men
verzekerd is (behalve wanneer deze gebeurtenis onder de rubriek Extra Dekking valt),
dan blijft de verzekering automatisch geldig tot de eerst mogelijke terugkeer van
verzekerde. Wanneer de Maatschappij een verzekering, die al is ingegaan, op
verzoek van verzekerde verlengt, wordt deze verlenging als een nieuwe verzekering
beschouwd.
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiode aan zodra
verzekerde zich binnen het verzekeringsgebied bevindt en eindigt zodra verzekerde
het verzekeringsgebied weer verlaat. Een uitzondering hierop is de dekking voor
kosten die verband houden met ziekte van verzekerde, deze dekking gaat eerst in 48
uur na aankomst van verzekerde in het verzekeringsgebied.

Artikel 5. Gebied waar de verzekering geldig is
Afhankelijk van de berekende premie en de invulling op het verzekeringsbewijs is de
verzekering geldig in één van de volgende verzekeringsgebieden.
1.
EUROPA, alsmede de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese
landen aan de Middellandse Zee. Tevens is de verzekering geldig tijdens zeereizen
tussen genoemde gebieden.
2.
DE GEHELE WERELD.
De verzekering is nimmer geldig in het land van domicilie van verzekerde.

Artikel 6. Het betalen of terugkrijgen van premie
Verzekeringnemer of verzekerde moet de premie, kosten en eventuele assurantiebelasting
betaald hebben binnen de door de Maatschappij of de door haar aangestelde agent bepaalde
termijn. Wanneer dit niet gebeurt, is de verzekering niet geldig; de plicht tot het betalen van
premie, kosten en eventuele assurantiebelasting blijft echter ook dan bestaan. Als de reis
korter duurt dan de op het verzekeringsbewijs vermelde geldigheidsduur, betaalt de
Maatschappij een deel van de premie en eventuele assurantiebelasting terug, mits
verzekerde geen aanspraak maakt op een vergoeding c.q. uitkering, dan wel een beroep doet
op de hulp van de Alarmcentrale.

Artikel 7. Algemene verplichtingen in geval van schade
In geval van schade moet(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) het volgende doen:
7.1.
Het schadeformulier volledig en naar waarheid invullen, ondertekenen en samen met
het verzekeringsbewijs opsturen naar de Maatschappij. Het schadeformulier is
verkrijgbaar bij de agent waar de verzekering is afgesloten of via www.allianzassistance.nl.
7.2.
Al het mogelijke om de schade te beperken, alle aanwijzingen opvolgen van en alle
medewerking verlenen aan de Maatschappij en de Alarmcentrale en verder niets
doen dat de belangen van de Maatschappij en die van de Alarmcentrale zou kunnen
schaden.
7.3.
Alle aanspraken op vergoeding/uitkering (tot ten hoogste het bedrag van de
vergoeding/uitkering) overdragen aan de Maatschappij. Dit is alleen nodig als de
Maatschappij niet door betaling van de vergoeding/uitkering in de rechten van
verzekerde is getreden. Verzekerde moet alle bewijsstukken van bovengenoemde
aanspraken aan de Maatschappij overleggen.
7.4.
Om gemaakte kosten vergoed te krijgen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk van
de Maatschappij en/of de Alarmcentrale vooraf toestemming te krijgen voor het
maken van deze kosten. Het gaat hierbij o.a. om:

vervoer per ambulance, taxi, ambulancevliegtuig of een ander, niet openbaar
vervoermiddel;

extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie;

een ernstig ongeval;

ziekenhuisopname langer dan 24 uur;

overlijden.
In deze gevallen moet direct de Alarmcentrale gebeld worden, onder opgave van de
verzekeringsgegevens.
7.5.
Verzekerde moet aan de Maatschappij overleggen de doktersverklaringen, de
originele rekeningen inzake de medische kosten, de vervoer- en transportkosten en de
extra reis- en/of verblijfkosten, de originele rekeningen van de begrafenisonderneming
en alle andere papieren waarover de Maatschappij wenst te beschikken.
7.6.
Verzekerde moet zijn uiterste best doen van de vervoersonderneming geld terug te
krijgen voor zijn niet gebruikte biljetten. Verder moet hij de Maatschappij met
bewijsstukken kunnen aantonen dat de gemaakte extra terugreis- en/of verblijfkosten
noodzakelijk waren. Zulke bewijsstukken zijn bijvoorbeeld de rouwcirculaire en een
ondertekende verklaring van de in het verzekeringsgebied behandelend arts.
Als verzekerde bovengenoemde verplichtingen niet nakomt zal de Maatschappij niet tot
vergoeding/uitkering overgaan.

e.

ten gevolge van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van
pogingen daartoe.
9.2.
Het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de reis zodanige
omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het maken van de kosten
redelijkerwijs te verwachten viel.
9.3.
Het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van de gehele claim als door
verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt.
9.4.
Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat gedeelte van de
schadeclaim indien door de Maatschappij opgevraagde voorwerpen en/of bescheiden
niet binnen 180 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen.
Verder biedt de Maatschappij geen dekking in de volgende gevallen c.q. voor de
volgende kosten c.q. voor kosten die het gevolg zijn van:
9.5.
Een ziekelijke of gebrekkige toestand van verzekerde voor of op het tijdstip van het
ongeval, een bestaande geestelijke of lichamelijke afwijking of aandoening, zelfmoord
of een poging daartoe.
9.6.
Zwangerschap en alle daarmee verband houdende kosten, met uitzondering van de
kosten die het gevolg zijn van complicaties.
9.7.
Opzet, grove schuld of nalatigheid van verzekerde of van degene die bij de
vergoeding/uitkering belang heeft.
9.8.
Het deelnemen aan wandaden, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken,
het deelnemen aan expedities.
9.9.
Het gebruik van alcohol of andere verdovende of opwekkende middelen, waartoe ook
soft- en harddrugs gerekend worden.
9.10. Het uitvoeren van andere dan administratieve, commerciële of toezichthoudende
werkzaamheden, tenzij werkzaamheden van andere aard zijn meeverzekerd en dit
uitdrukkelijk op het verzekeringsbewijs wordt vermeld.
9.11. Het overtreden van de veiligheidsvoorschriften van (vervoer)bedrijven.
9.12. De kosten van abortus provocatus.
9.13. Indien verzekerde naar het verzekeringsgebied is gegaan o.a. om zich daar medisch
te laten behandelen.
9.14. Het tijdens de reis:
a.
deelnemen aan ballonvaarten en onderwatertochten per onderzeeër;
b.
beoefenen van de volgende sporten: boksen, worstelen, karate en andere
gevechtssporten, jiu jitsu en rugby;
c.
deelnemen aan wedstrijden en de voorbereidingen daartoe, zoals training;
d.
deelnemen aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met
motorrijtuigen of motorvaartuigen;
e.

gebruik maken van (plezier-)vaartuigen buiten de territoriale zee, of het buiten de
binnenwateren gebruik maken van vaartuigen die niet geschikt zijn voor de zeevaart.

f.

gebruik maken van zeeschepen buiten de territoriale zee anders dan als passagier.
Om verzekerd te zijn moet gereisd worden met zeeschepen die ingericht zijn voor
personenvervoer, zoals cruiseschepen.

Artikel 10. Terrorismerisico
Voor schade ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico”, is de vergoeding/uitkering
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De
afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt
overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Het Clausuleblad
terrorismedekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 10 januari 2007 resp. 12 juni 2003
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 resp. 79/2003.
Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl of op te vragen
bij de Maatschappij.
De uitsluiting volgens artikel 9.1.b blijft onverminderd van kracht.

Artikel 11. Vliegrisico
Als verzekerde per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als
bemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of parachutist. Om verzekerd te zijn moet
gereisd worden met vliegtuigen van een erkende luchtvaartmaatschappij. Deze vliegtuigen
moeten ingericht zijn voor personenvervoer en gebruik maken van erkende luchthavens.

Artikel 12. Wintersport/Onderwatersport/Bijzondere (winter)sporten
Als uit het verzekeringsbewijs blijkt, dat verzekerde zich ook tegen deze risico’s heeft
verzekerd en als de hiervoor verschuldigde toeslagpremie is betaald, dan is deze verzekering
tevens van kracht tijdens de beoefening van wintersport, inclusief deelname aan
Gästerennen en Wisbiwedstrijden, onderwatersport en bijzondere (winter)sporten.
Schaatsenrijden en sledetochten zijn zonder toeslagpremie meeverzekerd.
Deze dekking geldt uitsluitend en alleen binnen Europa.
De uitsluiting met betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden en de voorbereidingen
daartoe zoals training, zoals vermeld in artikel 9.14.c, blijft onverminderd van kracht.

Artikel 8. Termijn waarbinnen schade gemeld moet worden
Wanneer er iets gebeurt waarvoor men verzekerd is, moet deze gebeurtenis binnen de
volgende termijn door verzekerde of diens rechtverkrijgende(n) bij de Maatschappij gemeld
worden:
8.1.
Als verzekerde overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon, fax of e-mail).
8.2.
Als verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worden opgenomen: binnen
7 dagen na opname (schriftelijk (post, fax of e-mail) melden).
8.3.
In alle andere gevallen: binnen 28 dagen na het einde van de geldigheidsduur
(schriftelijk (post, fax of e-mail) melden).
8.4.
Als de schade niet op tijd bij de Maatschappij is aangemeld, keert de Maatschappij
niet uit, tenzij verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen aantonen dat zij er in
redelijkheid niets aan konden doen dat te laat werd gemeld. In ieder geval vervalt het
recht op vergoeding/uitkering onherroepelijk, indien de schademelding niet binnen
uiterlijk 180 dagen na de gebeurtenis door de Maatschappij is ontvangen.

Artikel 13. Samenloop van verzekeringen
Als verzekerde naast deze reisverzekering in beginsel aanspraak kan maken op een
vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet
van oudere datum, dan biedt deze reisverzekering voor die kosten geen dekking. In dat geval
komt uitsluitend de schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te
boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden.
De Maatschappij zal desondanks de in beginsel onder het bereik van deze reisverzekering
vallende schade/kosten vooruitbetalen, echter op voorwaarde dat verzekerde meewerkt aan
de overdracht van rechten uit een elders lopende verzekering aan de Maatschappij.

Artikel 14. Meer dan één verzekering voor hetzelfde risico

Artikel 9. Algemene uitsluitingen - verval van recht op vergoeding

Indien voor verzekerde bij de Maatschappij meerdere Travel Risk Insurances zijn afgesloten
dan behoeft de Maatschappij slechts op grond van één verzekering tot vergoeding over te
gaan. Op verzoek van verzekerde wordt de premie voor de andere verzekeringen
gerestitueerd.

9.1.
a.

Artikel 15. Betaling van de vergoedingen

b.
c.
d.

Niet verzekerd is schade:
die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes
genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage is gedeponeerd. Wanneer
verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen
enkel verband houdt, keert de Maatschappij slechts uit wanneer verzekerde kan
bewijzen dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had;
die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzekerde
deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur;
die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren;
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe en waar de reactie is ontstaan;

De Maatschappij betaalt de vergoedingen aan verzekerde, tenzij hij de Maatschappij heeft
laten weten dat deze aan iemand anders moeten worden betaald. Als verzekerde is overleden
worden de vergoedingen aan de wettige erfgenamen betaald.

Artikel 16. Verval van rechten
Als bij de Maatschappij door verzekerde of zijn rechtverkrijgenden een vordering wordt
ingediend, zal de Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter definitieve regeling
of met een afwijzing van de vordering. De vordering van de verzekerde of zijn
rechtverkrijgenden vervalt 180 dagen nadat de Maatschappij haar standpunt (betaling of
afwijzing) heeft duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.
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Artikel 17. Correspondentie
17.1.

17.2.

Kennisgevingen door de Maatschappij geschieden rechtsgeldig aan verzekerde of,
indien zijn woonplaats niet bij de Maatschappij bekend is, aan verzekeringnemer of
de agent door wiens bemiddeling de verzekering loopt.
In principe zal gecorrespondeerd worden in de volgende talen: Nederlands, Engels,
Duits, Frans en Spaans. De Maatschappij behoudt zich echter het recht voor te allen
tijde in de Engelse taal te corresponderen.

Artikel 18. Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten
Indien de Maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door
haar of door de Alarmcentrale gemaakt/verleend zijn en die niet onder de dekking van de
afgesloten reisverzekering vallen (zoals met name de kosten van de buitenkist), dan heeft de
Maatschappij het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met
nog te verlenen vergoedingen. Verzekerden zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht
binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij in gebreke
blijven zal de Maatschappij tot incasso overgaan.

19.3.

De Alarmcentrale verleent in opdracht van de Maatschappij directe hulp bij
ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden. Indien de Alarmcentrale dit in het
kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzekerde, bij diens
familieleden, bij hulpverleners ter plaatse en/of bij de behandelend arts gegevens
opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personen,
alsmede aan de medisch adviseur van de Maatschappij, verstrekken. Het opvragen
en verstrekken van medische gegevens geschiedt uitsluitend door, of in opdracht van
de medisch adviseur van de Alarmcentrale.

Artikel 20. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht
20.1.
20.2.
20.3.

De Maatschappij is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, met
statutaire zetel in Parijs, Frankrijk.
De Maatschappij is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
12000535 en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche bank N.V.
Op alle bij de Maatschappij afgesloten verzekeringen is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 19. Persoonsgegevens

Artikel 21. Geschillen

19.1.

Bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan
en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

19.2.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking
persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van op opvragen
bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, Postbus 94350, 2509 AL Den
Haag, telefoon: 070-3338500.

Geschillen, die uit deze verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om
het conflict op te lossen. De eventuele kosten die verzekerde in verband hiermee moet maken
(bijv. de kosten van overkomst naar Nederland i.v.m. het bijwonen van de rechtszaak), zijn
voor rekening van verzekerde zelf.
Verzekerde kan uitsluitend rechten ontlenen aan de Nederlandse versie van de Algemene
Voorwaarden.
Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzekerde zich
schriftelijk wenden tot de directie van de Maatschappij en/of:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoonnummer 0900-3552248, www.kifid.nl.

Rubrieksvoorwaarden
Rubriek I

S.O.S.-KOSTEN

Op deze rubrieksvoorwaarden zijn mede van toepassing de Algemene Bepalingen, tenzij daarvan in deze rubrieksvoorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 1. Aard en omvang
De Maatschappij vergoedt de met toestemming van de Alarmcentrale gemaakte extra reisen/of verblijf- en/of andere kosten, zoals omschreven in de volgende artikelen, indien dit op het
dekkingsoverzicht wordt vermeld. Genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de
bedragen zoals die op het dekkingsoverzicht worden vermeld, met inachtneming van de
eventueel daarbij vermelde maximale periode, voor maximaal het op het dekkingsoverzicht
vermelde aantal personen en tot maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde klasse,
wanneer deze het directe gevolg zijn van:
a.
Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde (artikel 5).
b.
Overlijden van verzekerde (artikel 6).
c.
Ziekte, ongeval en/of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde (artikel 7).
d.
Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot (artikel 8).
e.
Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie (artikel 9).
f.
Gedwongen oponthoud (artikel 10).

b.
c.

Indien verzekerde in verband met zijn gezondheidstoestand niet per ambulance, taxi
of openbaar vervoermiddel kan reizen worden de kosten van terugreis per
ambulancevliegtuig naar keuze óf naar Nederland óf naar het land van domicilie
vergoed. Deze manier van terugreizen is alleen dan verzekerd, wanneer de
Maatschappij hiervoor van tevoren toestemming heeft verleend. De medische
noodzaak van terugkeer per ambulancevliegtuig wordt bepaald door de door de
Maatschappij ingeschakelde arts in overleg met de behandelend arts in het
verzekeringsgebied. Van medische noodzaak is in elk geval sprake, wanneer
terugkeer per ambulancevliegtuig het leven van verzekerde kan redden, de kans op
invaliditeit vermindert en/of invaliditeit door dit transport voorkomen kan worden.
Als verzekerde recht heeft op vergoeding van terugkeer met een ambulancevliegtuig,
heeft hij geen recht op vergoeding van extra reiskosten zoals hierboven beschreven
staat. Wel worden de kosten vergoed van het vervoer van het ziekenhuis naar het
vliegveld in het verzekeringsgebied en van het vliegveld naar het ziekenhuis naar
keuze óf in Nederland óf in het land van domicilie (inclusief medische
begeleidingskosten). Als de verzekering is afgesloten en/of is ingegaan terwijl
verzekerde in het verzekeringsgebied al onder geneeskundige behandeling was, dan
worden deze kosten niet vergoed.

Artikel 2. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten
2.1.

2.2.

In deze rubrieksvoorwaarden wordt verstaan onder “verblijfkosten”: de kosten van
logies en maaltijden. Van de vergoeding voor extra verblijfkosten worden kosten die
verzekerde onder normale omstandigheden ook gemaakt zou hebben voor
noodzakelijke maaltijden, afgetrokken. Deze aftrek wordt gesteld op 20% van deze in
redelijkheid gemaakte kosten.
Met betrekking tot “extra reiskosten” geldt dat indien verzekerde bij het maken van
deze kosten gebruik maakt van het privé-motorrijtuig de vergoeding wordt verleend die
vermeld wordt op het dekkingsoverzicht.

Artikel 3. Vergoeding aan meereizende gezinsleden/reisgenoten
Voorwaarde voor vergoeding aan gezinsleden en reisgenoten is dat zij voor dezelfde periode
bij de Maatschappij een reisverzekering hebben afgesloten.

5.2.
5.3.

Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale
4.1.
a.
b.
c.
4.2.
a.
b.
4.3.

4.4.
4.5.

In geval van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis heeft verzekerde recht op
hulp van de Alarmcentrale. Deze hulp bestaat onder andere uit:
de organisatie van het (medische noodzakelijke) vervoer;
het verzorgen van de noodzakelijke (medische) begeleiding tijdens de (terug)reis;
het geven van adviezen en alle hulp, die de Alarmcentrale nuttig en noodzakelijk
vindt.
De Alarmcentrale verleent haar diensten:
binnen redelijke termijnen, in goed overleg met verzekerde of diens zaakwaarnemers;
voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dit niet
onmogelijk maken.
De Alarmcentrale zal zich inspannen en die acties ondernemen die in redelijkheid van
haar verlangd mogen worden om gemaakte afspraken na te komen. Voor
verbintenissen die door verzekerde zelf worden aangegaan, rust de
verantwoordelijkheid voor het nakomen van de uit die verbintenissen voortvloeiende
verplichtingen bij verzekerde.
Indien kosten die uit de hulpverlening voortvloeien niet onder de dekking van de
verzekering vallen, heeft de Alarmcentrale het recht de nodige financiële garanties te
verlangen.
De Alarmcentrale is, behalve voor eigen fouten en tekortkomingen, niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden die voor de
hulpverlening zijn ingeschakeld. Dit beperkt de eigen aansprakelijkheid van deze
derden niet.

Artikel 5. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Wanneer verzekerde in het verzekeringsgebied ziek wordt of een ongeval krijgt, vergoedt de
Maatschappij:
5.1.
Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot op
voorwaarde dat deze kosten naar het oordeel van de door de Maatschappij
ingeschakelde arts medisch noodzakelijk zijn en het directe gevolg van de ziekte of het
ongeval:
a.
De noodzakelijke extra kosten van verblijf tijdens de dekkingsperiode van de
verzekering;

De noodzakelijke kosten van extra verblijf na het einde van de voorgenomen
verblijfsduur;
De noodzakelijke kosten van de terugreis met een ambulance, taxi of openbaar
vervoermiddel naar keuze óf naar Nederland óf naar het land van domicilie, voor
zover deze kosten hoger zijn dan die van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.

5.4.

Aan de meereizende gezinsleden en één reisgenoot van verzekerde:
Indien verzekerde door de ziekte of het ongeval in het ziekenhuis verblijft:
de voor ziekenbezoek noodzakelijke extra kosten van vervoer.
Aan familieleden van verzekerde:
Indien verzekerde door de ziekte of het ongeval, volgens de plaatselijke behandelend
arts, in levensgevaar verkeert:
de kosten van overkomst vanuit naar keuze óf Nederland óf het land van
domicilie, alsmede de terugreis per openbaar vervoer naar Nederland c.q. het
land van domicilie;
de noodzakelijke verblijfkosten.
Aan verzekerde of aan zijn rechtverkrijgende(n):
De kosten die volgens de plaatselijke, bevoegde autoriteiten gemaakt moeten worden
voor het opsporen en/of redden van verzekerde indien sprake is van vermissing van
verzekerde. Deze kosten worden ook vergoed als de bevoegde autoriteiten een
ongeval vermoeden.

Artikel 6. Overlijden van verzekerde
Wanneer verzekerde in het verzekeringsgebied overlijdt ten gevolge van ziekte of ongeval,
vergoedt de Maatschappij:
6.1.
Aan de rechthebbende(n):
De kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar het voormalige land van
domicilie, waaronder de kosten van de binnenkist en de kosten van de voor het
vervoer noodzakelijke documenten.
6.2.
Aan de meereizende gezinsleden en één reisgenoot van verzekerde:
De noodzakelijke kosten van de terugreis naar het land van domicilie met een
openbaar
vervoermiddel,
voor
zover
deze
kosten
hoger
zijn
dan die van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.
6.3.
Aan de rechthebbende(n) c.q. aan familieleden:
Als het stoffelijk overschot niet naar het voormalige land van domicilie van
verzekerde wordt gebracht worden vergoed de kosten van begrafenis (of crematie) in
het verzekeringsgebied en de overkomst van familie voor maximaal 3 dagen vanuit
naar keuze óf Nederland óf het land van domicilie, tot ten hoogste het bedrag dat zou
zijn vergoed bij het vervoer van het stoffelijk overschot naar het voormalige land van
domicilie van verzekerde.

Artikel 7. Ziekte, ongeval en/of overlijden van niet-meereizende familie van
verzekerde
Wanneer verzekerde voortijdig moet terugkeren naar keuze óf naar Nederland óf naar het
land van domicilie, omdat een familielid in de 1e of 2e graad overleden is of (naar het
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oordeel van een arts) levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk gewond is geraakt, vergoedt
de Maatschappij:
Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot:
De noodzakelijke terugreiskosten, voor zover die meer of anders zijn dan de kosten van de
oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Verzekerde(n) moet(en) met eigen of openbaar
vervoer reizen.

Artikel 8. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Indien verzekerde ten gevolge van het overlijden van zijn medeverzekerde reisgenoot
alleenreizend wordt, vergoedt de Maatschappij:
Aan familieleden van verzekerde:
a.
de kosten van overkomst naar keuze óf vanuit Nederland óf vanuit het land van
domicilie van verzekerde alsmede de terugreis per openbaar vervoer;
b.
de noodzakelijke verblijfkosten.

Artikel 9. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van
domicilie
Wanneer door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstige schade
is aangericht aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie (met name aan
onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) en verzekerde hiervoor voortijdig moet
terugkeren naar het land van domicilie, vergoedt de Maatschappij:

Rubriek II

Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot:
De noodzakelijke terugreiskosten per openbaar vervoer voor zover deze meer of anders zijn
dan de kosten van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.

Artikel 10. Gedwongen oponthoud
Wanneer verzekerde gedwongen is na het einde van de voorgenomen verblijfsduur in het
verzekeringsgebied te verblijven, uitsluitend wegens werkstaking van vervoerbedrijven of
luchthavenpersoneel, mist, natuurgeweld, lawine, insneeuwing of overstroming, vergoedt de
Maatschappij tot de eerstkomende gelegenheid van terugkeer:
Aan verzekerde:
10.1. Dat deel van de extra reiskosten per openbaar vervoer dat hoger is dan de kosten van
de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.
10.2. De noodzakelijke extra verblijfkosten.
Voorwaarde voor de vergoeding is dat de genoemde oorzaken van oponthoud zich niet voor of
tijdens het begin van de reis voordeden en toen ook niet bekend of te verwachten waren.

Artikel 11. Extra vergoedingen
De Maatschappij vergoedt bovendien (indien dit blijkt uit het dekkingsoverzicht):
Telecommunicatiekosten: de noodzakelijke telecommunicatiekosten die uit een onder deze
rubriek verzekerde gebeurtenis voortkomen.

MEDISCHE KOSTEN

Op deze rubrieksvoorwaarden zijn mede van toepassing de Algemene Bepalingen, tenzij daarvan in deze rubrieksvoorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 1. Aard en omvang

Artikel 3. Vergoeding van kosten van tandartshulp

De Maatschappij vergoedt de medische kosten die verzekerde moet maken als gevolg van
een ziekte of aandoening die optreedt of een ongeval dat plaatsvindt tijdens de
dekkingsperiode van de verzekering, tot ten hoogste het verzekerde bedrag dat op het
dekkingsoverzicht vermeld staat. Onder medische kosten vallen uitsluitend:

de honoraria van artsen en specialisten;

de kosten van ziekenhuisopname;

de kosten van operatie en gebruik van operatiekamer;

de kosten van de door de arts voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve
bestralingen;

de kosten van de door de arts voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en
massage;

de kosten van het medisch noodzakelijk vervoer (waaronder mede wordt begrepen
vervoer vanaf een skipiste) van verzekerde naar en van artsen en het dichtstbijzijnde
ziekenhuis.
Bovenstaande kosten worden uitsluitend vergoed, indien de arts, de specialist c.q. het
ziekenhuis, erkend zijn door de bevoegde instanties.

De Maatschappij vergoedt:
3.1.
De tandartskosten ten gevolge van een ongeval dat plaatsvindt tijdens de
dekkingsperiode, als het natuurlijk gebit van verzekerde wordt beschadigd.
Voorwaarde is wel dat deze kosten gemaakt zijn binnen 365 dagen na het ongeval.
3.2.
De tandartskosten ten gevolge van een ongeval dat plaatsvindt tijdens de
dekkingsperiode, als het kunstgebit van verzekerde en/of zijn kunstmatige
gebitselementen vervangen of gerepareerd moeten worden. Voorwaarde is wel dat de
behandeling niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer van verzekerde in het land
van domicilie

Artikel 4. Eigen risico
Voor alle kosten volgens artikel 1, geldt het eigen risico dat vermeld wordt op het
dekkingsoverzicht.

Artikel 5. Bijzondere bepalingen
5.1.

Artikel 2. Vergoeding van medische kosten
De Maatschappij vergoedt:
2.1.
De in artikel 1 genoemde kosten van medische hulp in het verzekeringsgebied. Deze
vergoeding gaat in op de dag dat de behandeling begint en loopt tot de eerst mogelijke
terugkeer van verzekerde in het land van domicilie. Verzekerde heeft nooit langer
dan 180 dagen recht op vergoeding. In het geval dat verzekerde in verband met een
ernstige ziekte, ongeval of overlijden met hulp van de Alarmcentrale is teruggekeerd
naar Nederland (zie de rubriek S.O.S.-kosten) eindigt de dekking op het moment dat
verzekerde terugkeert in Nederland.
2.2.
De op medisch voorschrift aangeschafte of gehuurde elleboog- of okselkrukken of
rolstoel, mits deze kosten zijn gemaakt binnen 90 dagen na het ontstaan van de ziekte
c.q. het plaatsvinden van het ongeval.
2.3.
De kosten van prothesen (uitgezonderd gebitsprothesen), indien verzekerde deze ten
gevolge van een ongeval op voorschrift van een specialist in het verzekeringsgebied
moet aanschaffen.

Rubriek III

5.2.

Verzekerde moet zich laten behandelen of verplegen op een manier die niet onnodig
duur is en die overeenkomt met zijn bestaande verzekering/voorziening. Als
verzekerde niet elders verzekerd is beperkt de Maatschappij de vergoeding voor
opname in een ziekenhuis tot de kosten van opname in de laagste klasse.
Als verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis wordt opgenomen, vergoedt de
Maatschappij de behandeling alleen als deze niet kon worden uitgesteld tot na
terugkeer van verzekerde in het land van domicilie.

Artikel 6. Bijzondere uitsluitingen
Verzekerde is niet tegen medische kosten verzekerd in de navolgende gevallen.
6.1.
Wanneer de ziekte verband houdt met het gebruik van medicijnen/preparaten teneinde
het lichaamsgewicht te verminderen of vermeerderen.
6.2.
Als de verzekering is afgesloten en/of de dekkingsperiode van de verzekering is
ingegaan terwijl verzekerde al onder geneeskundige behandeling was, worden de
kosten van deze voortgezette of voorgeschreven behandeling niet vergoed.
6.3.
De kosten van een operatie worden niet vergoed als deze operatie uitgesteld had
kunnen worden tot na terugkeer van verzekerde in het land van domicilie.

EXTRA DEKKING

Op deze rubrieksvoorwaarden zijn mede van toepassing de Algemene Bepalingen, tenzij daarvan in deze rubrieksvoorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 1. Reisdocumenten

Artikel 3. Schade aan logiesverblijven

In geval van verlies of diefstal van paspoort, visum of ander officieel reisdocument worden de
kosten vergoed van het opnieuw aanschaffen van een laissez-passer, een vervangend visum
of een ander vervangend reisdocument waarmee verzekerde de reis kan voortzetten, met
uitzondering van reis-, verblijf- en telecommunicatiekosten. Deze vergoeding zal nooit hoger
zijn dan het hiervoor op het dekkingsoverzicht vermelde bedrag.

Wanneer verzekerde aansprakelijk is voor door hem buiten Nederland persoonlijk
toegebrachte schade aan een hotel, bungalow, caravan, een andere logeergelegenheid waar
hij officieel overnacht of aan de inventaris daarvan, vergoedt de Maatschappij deze schade,
echter met uitzondering van schade aan het casco van caravan, vouwkampeerwagen, camper
of boot ontstaan tijdens het rijden of varen. Voorwaarde is dat er geen sprake was van opzet
of grove schuld. Tevens wordt vergoed schade aan een tijdens de reis buiten Nederland
gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van dit kluisje. De
Maatschappij vergoedt uitsluitend schaden die hoger zijn dan de franchise vermeld op het
dekkingsoverzicht. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan het hiervoor op het
dekkingsoverzicht vermelde bedrag.

Artikel 2. Vervangende kleding en toiletartikelen
De Maatschappij vergoedt vervangende kleding en toiletartikelen, voor zover deze moeten
worden aangeschaft tijdens de dekkingsperiode van de verzekering, omdat de geregistreerde
bagage tijdens het transport per openbaar vervoer op de heenreis vermist werd of met
vertraging aankwam. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan het hiervoor op het
dekkingsoverzicht vermelde bedrag.
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Artikel 1.
1 Begripsomsc
chrijvingen.
In de voorrwaarden van deze vverzekering wordt verstaan onder:
“Maatsch
happij”
: AG
GA International SA, tevens handelend onder de naam Allianz
Glo
obal Assistance en kantoorhoudend aa
an de Poeldijkstraa
at 4,
105
59 VM te Amsterdam
m.
“Verzekerringnemer” : deg
gene, die de verzeke
eringsovereenkomst met de Maatschapp
pij is
aan
ngegaan.
“Verzekerrde”
: de op het verzekeringsbewijs als zodanig ve
ermelde persoon.
“Gezinsle
eden”
: ech
htgenoot/echtgenote en de eigen inwone
ende kinderen tot 21 jaar
van
n verzekerde.
kinderen,
bro
“Familiele
eden"
: ech
htgenoot/echtgenote,
(schoon)ouders,
oers,
zw
wagers, (schoon)zuste
ers, grootouders en kleinkinderen.
k
“Land van
n domicilie” : hett land waar verzeke
erde volgens zijn pa
aspoort, visum of an
nder
offiicieel reisdocument zijn
z woon- en/of verb
blijfplaats heeft.
“Reisgenoot”
: een
n met verzekerde sa
amenreizend persoon
n.
m”
: hett totaal van vooraf verschuldigde
v
en/of betaalde bedragen voor
v
“Reissom
boe
ekingen en reserveringen van vervoer en
n/of verblijf.
“Verzekerrd bedrag”
: de volledige reissom zoals
z
die op het verzzekeringsbewijs verm
meld
sta
aat.
B
Bovenstaande
begripp
pen worden in de voo
orwaarden vetgedrukkt weergegeven.

Artikel 2.
2 Doel en Omva
ang.
De Maats
schappij waarborgt iedere verzekerde ve
ergoeding als nader omschreven in artike
el 4,
5 en 6 tot ten hoogste het verzzekerde bedrag in ge
eval van:
nnulering van de verzzekerde reis- of huura
arrangementen,
2.1.
an
2.2.
he
et af- of onderbreken van deze reis- of huurarrangementen,
2.3.
ve
ertraging van het verttrek van en voor dez
ze reis- en huurarrangementen, indien ditt het
dirrecte gevolg is van é
één der in artikel 3 ge
enoemde gebeurtenisssen.
Hij/zij is verzekerd
v
volgens de
e voorwaarden die vermeld
v
staan in de Algemene
A
Voorwaarrden
Annuleringsverzekering Trave
el Risk. De verzekerin
ng is strikt persoonlijkk en niet overdraagb
baar.
enveel verzekeringen als er verzekerden
n op het verzekering
gsbewijs staan. Wat voor
v
Er zijn eve
de ene ve
erzekerde is bepaald
d, geldt niet voor de andere,
a
tenzij dat uitd
drukkelijk vermeld is..

Artikel 3.
3 Verzekerde g
gebeurtenissen.
De in art. 2 genoemde vergoe
edingen worden allee
en dan uitbetaald alss de schade rechtstre
eeks
ende, tijdens de geldigheidsduur
g
van de
en uitsluitend is veroorzaakkt door de navolge
ng opgetreden onzekkere gebeurtenissen::
verzekerin
3.1.
ve
erzekerde overleden
n is, ernstig ziek geworden is of ernsstig ongevalsletsel heeft
h
op
pgelopen, mits dit me
edisch vastgesteld is door de behandelen
nd arts/specialist;
3.2.
ee
en niet medereizend familielid van verz
zekerde overleden is, naar het oordeel van
ee
en arts levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk ongevalslettsel heeft opgelopen..
3.3.
eig
gendom van verzeke
erde of het bedrijf waar
w
hij/zij werkzaam
m is, door brand, dieffstal,
ex
xplosie, storm, blikse
eminslag of overstroming, ernstig is beschadigd, zodat zijn/h
haar
aa
anwezigheid dringend
d is vereist;
3.4.
sc
chade, veroorzaakt door brand, storm, blikseminslag of overstroming, aan het
ve
erzekerde vakantieve
erblijf van verzekerde, waardoor het verblijf aldaar onmogelijjk is
ge
eworden. Voorwaard
de hiervoor is wel, dat
d vergoeding door de eigenaar/verhuu
urder
va
an het desbetreffende
e vakantieverblijf worrdt geweigerd;
3.5.
he
et particuliere vervoermiddel waarmee de
e reis vanuit Nederlan
nd gemaakt zou word
den,
bin
nnen 3 weken voor h
het begin van de reis
s verloren gegaan off beschadigd is door een
oo
orzaak van buitenaf, zoals diefstal, aanrijding, brand of explo
osie en niet kan worrden
ge
erepareerd of vervangen. Voorwaarde is wel, dat het vervoerrmiddel niet ouder is dan
5 jaar;
j
3.6.
ve
erzekerde verplicht is een herexamen aff te leggen ten tijde van
v het verzekerde reisr
of huurarrangement en
n uitstel van het here
examen niet mogelijk is. Voorwaarde is wel,
at het een herexamen
n ter afronding van een
e meerjarige schoo
olopleiding betreft;
da
3.7.
ve
erzekerde om medissche redenen niet ma
ag worden ingeënt, terwijl
t
dit voor de reis of
he
et verblijf ter plaatse
e verplicht is. Voorw
waarde is wel, dat verzekerde pas na
a de
ing
gangsdatum van de vverzekering wist dat hij niet mocht worden ingeënt;

3.8
8.

3.9
9.

3.10.

boot, bus, tre
ein of vliegtuig wa
aarmee verzekerde
e naar Nederland reist, om
vervoerstechnissche redenen later ve
ertrekt dan staat vermeld op het vervoersdocument
of op de reisbesscheiden, waardoor verzekerde
v
de gebo
oekte reis vanuit Ned
derland niet
kan maken. Voo
orwaarde is wel, dat de geboekte reis va
anuit Nederland eerstt 24 uur na
de oorspronkelijjk geplande aankomst van verzekerde in
n Nederland aanvang
gt, hetgeen
aangetoond mo
oet kunnen worden
n door het overlegg
gen van vervoersdo
ocument of
reisbescheiden;;
boot, bus, trein of vliegtuig om verv
voerstechnische redenen later vertrekt naar
n
de op
ent aangegeven bestemming van verzekerde, zodat verzek
kerde later
het reisdocume
vertrekt dan he
et tijdstip en/of de datum die op hett vervoersdocument of op de
reisbescheiden staan vermeld;
verzekerde late
er op de plaats van
n bestemming arrive
eert dan staat vermeld op het
vervoersdocument of op de reisbesscheiden doordat boo
ot, bus, trein of vliegtuig tijdens
denen vertraging had.
de reis door verrvoerstechnische red

Arrtikel 4. Vergoed
ding van annulerringskosten.
Alss verzekerde het reis
s- of huurarrangeme
ent moet annuleren door
d
een gebeurtenis
s uit art. 3.1
t/m
m 3.8, vergoedt de Ma
aatschappij:
4.1.
het bedrag, da
at verzekerde moe
et betalen aan de reisorganisator, verrvoerder of
verhuurder. Bij verhuur worden de
eze kosten alleen ve
ergoed als verhuur (geheel of
gedeeltelijk) aan
n derden niet mogelijjk was;
4.2
2.
de kosten van het overboeken na
aar een latere datum
m c.q. de extra reis
skosten die
verzekerde mo
oet maken teneinde totale
t
annulering te voorkomen. De verg
goeding zal
nimmer hoger zijn
z dan het bedrag, dat
d bij annulering in rekening
r
gebracht zo
ou zijn;
4.3
3.
de eventuele verhoging
v
van de oo
orspronkelijke reisso
om bij gedeeltelijke annulering
van hotel- c.q. appartementsreize
en, indien niet alle verzekerden annu
uleren. De
vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag,, dat bij annulering
g van alle
z zijn.
verzekerden in rekening gebracht zou

Arrtikel 5. Vergoed
ding voor af- of onderbreking.
o
Alss verzekerde het re
eis- of huurarrangem
ment moet af- of on
nderbreken op grond van een
geb
beurtenis uit artikel 3.1
3 t/m 3.4 betaalt de Maatschappij:
5.1.
een verhouding
gsgewijze vergoedin
ng op basis van he
et verzekerd bedrag
g over het
aantal gehele, niet
n gebruikte vakanttiedagen, wanneer ve
erzekerde langer da
an 24 uur in
een ziekenhuis moest worden opgen
nomen, echter met een
e maximum van 40
0 dagen;
2.
een verhouding
gsgewijze vergoedin
ng op basis van he
et verzekerd bedrag
g over het
5.2
aantal gehele, niet
n gebruikte vakanttiedagen met uitzond
dering van de terugre
eisdag(en),
wanneer verze
ekerde voortijdig mo
oet terugkeren naarr het land van dom
micilie. De
Maatschappij vergoedt
v
tot ten hoog
gste 40 dagen en alleen wanneer de verrhuurder of
reisorganisator niets heeft terugbettaald. Als verzekerd
de wel een deel va
an het geld
egen, vult de Maatsc
chappij dit bedrag aa
an.
heeft teruggekre

Arrtikel 6. Vergoed
ding in verband met
m vertraagd ve
ertrek.
Wa
anneer bij een reis- of
o huurarrangement van langer dan 3 da
agen op de heenreis binnen het
verrzekeringsgebied vertraging (als omschrreven in de artikelen
n 3.9 en 3.10) optre
eedt bij het
verrtrek naar de bestem
mming, betaalt de Ma
aatschappij een verh
houdingsgewijze verg
goeding op
bassis van het verzekerrd bedrag. Hierbij ge
elden de volgende ma
axima:
8 tot 20 uur vertraging
g
: 1 dag vergoeding;
g
: 2 dagen vergoeding;
20 tot 32 uur vertraging
eer
: 3 dagen vergoeding.
32 uur vertraging of me
eze schadevergoedingen zijn niet in de de
ekking begrepen als:
De
A.
n van het vervoer na
aar en van de bestem
mming zijn verzekerd
d en niet de
alleen de kosten
verblijfkosten op
p de plaats van beste
emming;
B.
het verzekerde arrangement een ron
ndreis is, met uitzond
dering van vertraging
g bij vertrek
, zoals beschrevven in artikel 3.9.

Arrtikel 7. Vergoed
ding aan medere
eizende gezinsled
den/reisgenoten.
De
e Maatschappij betaa
alt aan:
7.1.
de medereize
ende gezinsleden
n van verzekerd
de, als zij op hetzelfde
verzekeringsbew
wijs verzekerd zijn, de
d vergoeding zoals vermeld
v
in artikel 4 en
e 5.2.;
7.2
2.
de medereizend
de gezinsleden van verzekerde, alsmed
de aan één reisgenoot, indien
zij op hetzelfde
e verzekeringsbewijs
s verzekerd zijn, de
e vergoeding zoals vermeld in
artikel 5.1;
7.3
3.
maximaal 3 medereizende
m
gezinn
nen en 3 reisgeno
oten (geen gezinsle
eden) van
verzekerde, alss zij op hetzelfde ve
erzekeringsbewijs ve
erzekerd zijn, de verrgoedingen
zoals vermeld in
n artikel 4 en 5.2.;

Arrtikel 8. Geldigh
heid van de verze
ekering.
8.1.
8.2
2.

8.3
3.

De verzekering is uitsluitend bestem
md voor personen, die
d op de ingangsdattum van de
en.
verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebbe
De verzekering
g geldt uitsluitend vo
oor die reizen, die in
i Nederland zijn ge
eboekt. De
vergoedingen als
a bedoeld in de arrtikelen 4, 5 en 6 worden
w
derhalve uitssluitend en
alleen verleend indien er sprake is van een gebeurteniss die direct verband houdt met
d geboekte reis.
de in Nederland
De verzekering
g dient te zijn affgesloten binnen 7 dagen nadat he
et reis- of
huurarrangement is aangegaan.

Arrtikel 9. Geldigh
heidsduur van de
e verzekering.
De
e verzekering gaat in op de datum die op
p het verzekeringsbew
wijs staat als datum van afgifte
en eindigt direct na de
d op het verzekerringsbewijs vermelde
e einddatum van het
h reis- of
urarrangement of dirrect op de datum waa
arop de reis wordt ge
eannuleerd.
huu

Arrtikel 10. Verzeke
eringsgebied.
De
e verzekering is geldig
g voor reis- en huura
arrangementen over de gehele wereld.
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Artikel 11. Premiebetaling.

Artikel 17. Correspondentie.

Verzekeringnemer of verzekerde moet de premie, kosten en assurantiebelasting betaald
hebben binnen de door Maatschappij of de door haar aangestelde agent bepaalde termijn.
Wanneer dit niet gebeurt, is de verzekering niet geldig; de plicht tot het betalen van premie,
kosten en assurantiebelasting blijft echter ook dan bestaan. Behoudens in geval van
annulering van de reis door de reisorganisatie bestaat er geen recht op teruggave van premie,
kosten en assurantiebelasting.

17.1.

Artikel 12. Verzekerd bedrag.

Artikel 18. Persoonsgegevens.

Het hoogst verzekerde bedrag is de volledige reissom zoals die op het verzekeringsbewijs
staat, echter met een maximum van € 5.000,- per verzekerde. Het maximum verzekerd
bedrag per verzekeringsbewijs en/of reisgezelschap mag nooit hoger zijn dan € 50.000,-.

18.1.

Artikel 13. Verplichtingen in geval van schade.
In geval van schade moeten verzekerden of zijn rechtverkrijgenden het volgende doen:
13.1. binnen 3 x 24 uur na het verzekerde voorval de agent bij wie de verzekering is
afgesloten op de hoogte stellen van de annulering van het reis- en/of
huurarrangement;
13.2. een ondertekend en volledig naar waarheid ingevuld schadeformulier, plus het
originele verzekeringsbewijs naar de Maatschappij sturen. Deze stukken moeten
binnen 14 dagen na annulering of af- c.q. onderbreking van het arrangement en bij
vertreksvertraging binnen 14 dagen na het einde van de reis in het bezit van de
Maatschappij zijn;
13.3. Toestaan dat de dringende noodzaak tot annulering, dan wel af- of onderbreking van
het reis- of huurarrangement ter beoordeling wordt voorgelegd aan de medisch
adviseur van de Maatschappij.
13.4. Aan de Maatschappij het recht op uitkering bewijzen door middel van over te leggen
verklaringen; als zodanig kunnen dienen een annuleringskostennota en alle andere
bewijsstukken en inlichtingen die de Maatschappij noodzakelijk acht.
13.5. Indien de Maatschappij dit noodzakelijk acht zich wenden tot een onafhankelijke arts.
Indien verzekerde om medische redenen zijn/haar reis moet afbreken dient hij/zij een
verklaring van de plaatselijk behandelend arts, die voortijdige terugkeer heeft
geadviseerd, te overleggen. Uit deze verklaring dient te blijken dat de voortijdige
terugkeer medisch noodzakelijk en behandeling ter plaatse niet mogelijk was .
13.6. Alle aanspraken op terugvordering of schadevergoeding (tot ten hoogste het bedrag
van de vergoeding) overdragen aan de Maatschappij. Dit is alleen nodig als de
Maatschappij, na de vergoeding te hebben betaald, niet in de rechten van verzekerde
is getreden. Op het eerste verzoek moet verzekerde alle bewijsstukken aan de
Maatschappij ter beschikking stellen.
Wanneer aan bovengenoemde verplichtingen niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt
het recht op vergoeding.

17.2.

18.2.

Kennisgevingen door de Maatschappij geschieden rechtsgeldig aan verzekerde of,
indien zijn woonplaats niet bij de Maatschappij bekend is, aan verzekeringnemer of
de agent door wiens bemiddeling de verzekering loopt.
In principe zal gecorrespondeerd worden in de volgende talen: Nederlands, Engels,
Duits, Frans en Spaans. De Maatschappij behoudt zich echter het recht voor te allen
tijde in de Engelse taal te corresponderen.

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens
worden door de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren
van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op
de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking
persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van of opvragen
bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, Postbus 94350, 2509 AL Den
Haag, telefoon: 070-3338500.

Artikel 19. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht
19.1.
19.2.
19.3.

De Maatschappij is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, met
statutaire zetel in Parijs, Frankrijk.
De Maatschappij is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
12000535 en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche bank N.V.
Op alle bij de Maatschappij afgesloten verzekeringen is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 20. Geschillen.
Geschillen, die uit deze verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om
het conflict op te lossen. De eventuele kosten die verzekerde in verband hiermee moet maken
(bijv. de kosten van overkomst naar Nederland i.v.m. het bijwonen van de rechtszaak), zijn
voor rekening van verzekerde zelf.
Verzekerde kan uitsluitend rechten ontlenen aan de Nederlandse versie van de Algemene
Voorwaarden.
Voor klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kan verzekerde zich schriftelijk
wenden tot de directie van de Maatschappij en/of:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den HAAG,
telefoonnummer 0900-3552248, www.kifid.nl.

Artikel 14. Uitsluitingen.
De Maatschappij verleent geen dekking in geval van:
14.1. schade die:
a.
direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op
2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
is gedeponeerd. Wanneer verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen
schade lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, keert de Maatschappij
slechts uit wanneer verzekerde kan bewijzen, dat de schade daadwerkelijk
niets met deze gebeurtenissen te maken had;
b.
direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzekerde
deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of
terreur;
c.
direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren;
d.
veroorzaakt is door, optreedt bij of voortvloeit uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;
e.
het gevolg is van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het
doen van pogingen daartoe.
14.2. schade die verband houdt met het gebruik van alcohol, verdovende of opwekkende
middelen, waartoe ook soft- en harddrugs gerekend worden.
14.3. schade die verband houdt met zwangerschap van verzekerde.
14.4. annulering, af- of onderbreken van het reis- en/of huurarrangement of vertreks- of
aankomstvertraging als gevolg van of verband houdende met andere gebeurtenissen
dan die genoemd in artikel 3.
Tevens geldt dat:
14.5. geen aanspraak op vergoeding bestaat indien bij het sluiten van de verzekering
zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het te verwachten viel dat de
reis geannuleerd respectievelijk afgebroken of onderbroken zou moeten worden.
14.6. het recht op uitkering of schadevergoeding ten aanzien van de gehele claim vervalt als
door verzekerde of zijn rechtverkrijgenden onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt.`
14.7. het recht op schadevergoeding vervalt indien verzekerde niet binnen 180 dagen,
nadat hij bericht van de Maatschappij heeft ontvangen, heeft gereageerd.

Artikel 15. Terrorismerisico
Voor schade ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico”, is de vergoeding/uitkering
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De
afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt
overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Het Clausuleblad
terrorismedekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 10 januari 2007 resp. 12 juni 2003
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 resp. 79/2003.
Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl of op te vragen
bij de Maatschappij.
De uitsluiting volgens artikel 14.1.b blijft onverminderd van kracht.

Artikel 16. Verval van rechten.
Als bij de Maatschappij door verzekerde of zijn rechtverkrijgenden een vordering wordt
ingediend, zal de Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter definitieve regeling
of met een afwijzing van de vordering. De vordering van de verzekerde of zijn
rechtverkrijgenden vervalt 180 dagen nadat de Maatschappij haar standpunt (betaling of
afwijzing) heeft duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.
2

