Clausule voor verzekerden in België of Duitsland
In de voorwaarden van deze reisverzekering staat dat verzekerde een vaste woonplaats in Nederland moet
hebben. U voldoet daar niet aan. Daarom gelden er voor u afwijkende voorwaarden.
Waar bent u verzekerd? (2.1.3)
Op het polisblad staat waar u verzekerd bent. Dat kan Europa zijn of de hele wereld. In Nederland en uw
thuisland bent u alleen verzekerd:
- terwijl u rechtstreeks op weg bent naar uw vakantiebestemming buiten Nederland of uw thuisland. Of vanuit
het buitenland rechtstreeks op weg bent naar huis;
- tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling. U moet ons wel het originele boekings-,
reserverings- of betalingsbewijs van een reisorganisatie, camping, hotel, pension, recreatie- of
bungalowpark kunnen laten zien.
Geneeskundige kosten (2.8)
De dekking geneeskundige kosten is een aanvullende dekking op de verplichte Nederlandse Basis
Zorgverzekering. Heeft u die niet? Dan gelden de volgende regels:
Heef u een volledige ziektekostenverzekering in uw thuisland? En biedt deze ook dekking in het land en voor
de medische dienst waar u kosten heeft moeten maken? Dan vergoeden wij de kosten die het verzekerde
bedrag van uw ziektekostenverzekering overstijgen.
Heeft u geen ziektekostenverzekering in uw thuisland? Of biedt uw verzekering geen dekking in het land of
op de plaats waar u medische kosten maakt? Dan heeft u geen recht op vergoeding op basis van deze
rubriek.
Dien medische nota’s altijd eerst in bij u ziektekostenverzekeraar in uw thuisland. Wij nemen uw schade
alleen in behandeling aan de hand van het uitkeringsoverzicht van uw ziektekostenverzekeraar.
Reis rechtsbijstand (2.9)
U kunt geen rechten ontlenen aan de dekking rechtsbijstand. Ook niet als deze is meeverzekerd.
Hulp en Huurvervoermiddel (2.12)
De dekking Hulp en Huurvervoermiddel is alleen geldig voor voertuigen met een Nederlands kenteken. Heeft
uw voertuig geen Nederlands kenteken dan kan kunt u geen rechten ontlenen aan deze dekking. Ook niet
als deze is meeverzekerd.
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