Q&A Reis- en Annuleringsverzekering juni 2021
Reisverzekering
Groen of Geel
Reisadvies op dag van vertrek
Heb ik dekking op mijn reisverzekering?
De verzekering geeft dekking voor alle zaken waar je volgens de polisvoorwaarden voor
verzekerd bent. Voor kosten in verband met afbreken van de reis geldt geen dekking als dit
met COVID-19 te maken heeft. Voor de overige onderdelen zoals ongevallen, hulpverlening,
geneeskundige kosten en bagage is er wel dekking.

Als ik op vakantie ben in een land waar een code geel of groen is afgegeven en ik
word ziek door het coronavirus worden dan de gemaakte medische kosten vergoed?
Geneeskundige kosten zijn meeverzekerd op de reisverzekering. Voorwaarde is wel dat onze
Alarmcentrale wordt ingeschakeld én u dekking heeft onder de zorgverzekering. Met andere
woorden: de zorgverzekering moet dekking bieden in het land waar u verblijft en als eerst
worden aangesproken. De reisverzekering kent namelijk alleen een aanvullende dekking.
Ik ben op reis in het buitenland en er komt een nieuwe coronagolf in dit land en ik wil
daarom eerder naar huis. Krijg ik een vergoeding voor de extra reiskosten?
Nee. De reisverzekering vergoedt alleen kosten in de gevallen die in de polisvoorwaarden
zijn genoemd. Deze reden is een niet-verzekerde gebeurtenis.
Ik ben op reis in het buitenland. Er komt een nieuwe coronagolf in dit land waardoor ik
niet naar huis kan. Worden de extra verblijfskosten en kosten voor levensonderhoud
die ik maak vergoed?
Nee, deze kosten worden niet vergoed.

Q&A reisverzekering juni 2021

Ik moet voor vertrek een negatieve PCR test tonen. Zijn de kosten van deze test
verzekerd?

Nee, deze kosten zijn niet verzekerd.
Als ik op mijn reisbestemming ziek word door het coronavirus en ik wil naar huis.
Vergoedt de reisverzekering dan de kosten?
Deze (repatriërings-)kosten worden alleen vergoed als er sprake is van medische noodzaak.
De medische noodzaak wordt in overleg tussen de behandelende arts en de medisch
adviseur van onze alarmcentrale bepaald.

Oranje of Rood (negatief reisadvies)
Reisadvies op dag van vertrek

Heb ik dekking op mijn reisverzekering?
Volgens de polisvoorwaarden is er geen dekking als u op reis gaat naar een land met een
negatief reisadvies (code rood of oranje).
Omdat wij als verzekeraar begrijpen dat u in sommige gevallen toch besluit om op reis te
gaan hebben wij onze voorwaarden versoepeld. Er is vanaf nu een uitbreiding op de
polisvoorwaarden. U heeft wel dekking voor de volgende onderdelen:





Hulpverlening
Bagage
Geneeskundige kosten
Ongevallen

Er is alléén dekking voor schade die niet met COVID-19 te maken heeft. Bijvoorbeeld diefstal
van uw bagage of u breekt uw been.
De reden van het negatief reisadvies moet te maken hebben met COVID-19. Is er voor uw
bestemming een andere reden voor het negatieve reisadvies, bijvoorbeeld een burgeroorlog,
dan geldt deze uitbreiding niet.
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Ontvang ik een bewijs dat mijn polisvoorwaarden zijn aangepast?
Nee. De polisvoorwaarden zijn nog niet aangepast. Wanneer wij deze aanpassen ontvangt u
hiervan bericht. Wij behandelen de schade zoals hierboven aangegeven ook als u nog geen
nieuwe polis of polisvoorwaarden hebt ontvangen.

Ik moet voor vertrek een negatieve PCR test tonen. Zijn de kosten van deze test
verzekerd?

Nee, deze kosten zijn niet verzekerd
Als ik op mijn reisbestemming ziek word door het coronavirus en ik wil naar huis.
Vergoedt de reisverzekering dan de kosten?
Er is geen dekking, ook niet als er sprake is van een medische noodzaak.

Annulering
Als ik nu een reis boek voor de zomervakantie en deze kan niet doorgaan
vanwege maatregelen in verband met Covid-19 heb ik dan dekking op mijn
annuleringsverzekering?
Nee, voor alle reizen geboekt na 17-03-2020 geldt dat er geen sprake meer van een
bijzondere omstandigheid.
In onze nieuwe polisvoorwaarden die vanaf 1 januari 2021 gelden is dit als uitsluiting
opgenomen.
Ik heb last van klachten die op coronaklachten lijken en wil mijn reis annuleren.
Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
Nee, alleen als u positief op corona getest bent kunt u onder bepaalde voorwaarden
(zie volgende vraag) vergoeding van de kosten krijgen. Laat u daarom door de GGD
testen.
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Ik ben positief getest op corona. Ik moet daardoor mijn reis annuleren. Krijg ik
de annuleringskosten vergoed?
Onder bepaalde voorwaarden vergoeden wij de annuleringskosten. Als u aan
onderstaande voldoet dan kunt u de annuleringskosten vergoed krijgen
 U heeft de reis voor vertrek geannuleerd
 U bent aantoonbaar positief getest door middel van een PCR test
 Deze test moet bij een officiële instantie zoals de GGD zijn gedaan
 De test moet maximaal 48 uur voor vertrek zijn uitgevoerd.
Het land van bestemming houd een langere termijn aan voor de PCR test dan 48
uur. Wat nu?
Geen probleem. Voor landen welke een andere (langere) verplichte termijn
aanhouden zullen we de termijn die dit land stelt aanhouden.
Ik heb vanwege medische redenen geen vaccinatie terwijl deze wel verplicht is
voor mijn vakantiebestemming. Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
Als u vanwege medische redenen niet gevaccineerd mag worden kunt u de
annuleringskosten vergoed krijgen. Wij stellen wel de volgende voorwaarden:
 Op het moment van boeken van de reis was het niet voorzien dat de vaccinatie
noodzakelijk zou zijn
 De vaccinatie is vanwege medische redenen niet mogelijk en ligt buiten uw
schuld.
Heeft u geen vaccinatie om een andere reden? Dan vergoeden wij de
annuleringskosten niet.
Ik heb mij bewust niet laten vaccineren omdat ik persoonlijk bezwaar heb tegen
vaccinatie. Nu blijkt dat mijn vakantiebestemming een vaccinatie verplicht stelt.
Ik kan daarom niet op reis. Zijn de kosten van annulering verzekerd?
Nee dit is niet verzekerd.

Ik moet voor de reis aantonen dat ik ben gevaccineerd. Op de vertrekdatum
ben ik nog niet gevaccineerd. Ben ik verzekerd voor de annuleringskosten?
Nee, dit valt niet onder de dekking.
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Ik moet voor de reis een negatieve PCR test tonen. Ik kan deze niet tonen.
Ben ik verzekerd voor de annuleringskosten?
Nee, dit valt niet onder de dekking.
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