Reisverzekering
Informatiedocument over de verzekering
Maatschappij: Allianz IARD - Verzekeringsmaatschappij geregistreerd in Frankrijk
Registratienummer: 542110291
Product: ‘Campez couvert’ polis
Dit informatiedocument geeft een beknopte beschrijving van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van de verzekering.
Hierin wordt geen rekening gehouden met uw specifieke behoeften en wensen. De volledige informatie over deze verzekering
vindt u in de precontractuele en contractuele documenten.

Welk soort verzekering is dit?
De Reisverzekering dekt de schade die voor en tijdens de reis door de verzekerde wordt geleden en de kosten die voor zijn rekening
komen. De ‘Camping couvert’ verzekering biedt dekking in geval van annulering van de reis, vertraagde aankomst, afbreking van het
verblijf en vergeten persoonlijke bezittingen en vergoedt de kosten van een vervangend voertuig.

Wat is verzekerd?
De verzekeringsdekkingen hebben
verschillende maximale vergoedingen, zoals
vermeld in de polis.

Stelselmatig geboden verzekeringsdekkingen:
Kosten wegens het annuleren van de reis tot € 5.000 per
persoon en € 30.000 per gebeurtenis.

Wijzigingskosten: Vergoeding van de kosten in verband
met het wijzigen van de verblijfsdata: tot € 2.000 per persoon
en € 10.000 per gebeurtenis volgens in de polis bepaalde
voorwaarden.

Vertraagde aankomst
Vergoeding van de ongebruikte verblijfdagen tot € 4.000 per
huurobject of standplaats met een maximum van € 25.000
per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?
Annulering om redenen van persoonlijke aard.

Zijn er dekkingsuitsluitingen?
Belangrijkste uitsluitingen:
Gevolgen en/of gebeurtenissen die voortvloeien uit
stakingen, aanslagen of terreurdaden.
Opzettelijke nalatigheid van de verzekerde.
Ziekten of ongevallen die eerder vastgesteld of behandeld
zijn of tot ziekenhuisopname hebben geleid tussen de
boeking van de reis en het afsluiten van de verzekering.
Zwangerschapscomplicaties die zich voordoen na de
zesde maand.
In gebreke blijven van de organisator van het verblijf of de
luchtvaart- of spoorwegmaatschappij.

Belangrijkste beperkingen:
Kosten wegens afbreking van het verblijf
Vergoeding van de reeds betaalde verblijfkosten en de
ongebruikte diensten tijdens het verblijf, met inbegrip van de
eventuele reinigingskosten van het huurobject, in geval van
voortijdige terugreis tot € 4.000 per persoon en met een
maximum van € 25.000 per gebeurtenis.

Wat betreft de dekking van de annuleringskosten kan een
in de polis vermeld bedrag (eigen risico) voor rekening van
de verzekerde komen.
De dekkingen voor vertraagde aankomst en kosten
wegens afbreking van het verblijf gaan na één dag in.

Vervangend voertuig
Vergoeding van een vervangend voertuig van dezelfde
categorie als het onbruikbare voertuig als gevolg van pech,
een materieel ongeval of diefstal tijdens het verblijf
voor een periode van maximaal 3 aaneengesloten dagen.

Vergeten persoonlijke bezittingen in het huurobject
Vergoeding van de verzendkosten van vergeten persoonlijke
bezittingen in het huurobject met een maximum van € 150
per verzending.
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Waar ben ik gedekt?
De afgesloten verzekeringsdekkingen zijn wereldwijd van kracht.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Op straffe van nietigheid van de polis of vervallen van de dekking:
Bij het afsluiten van de verzekering:
De premie (of het deel van de premie) voldoen die in de polis wordt vermeld.
In geval van schade:
Binnen de gestelde termijnen en voorwaarden melding maken van het schadegeval dat mogelijk wordt gedekt en
alle documenten meesturen aan de hand waarvan het schadegeval beoordeeld kan worden;
Mededeling doen over eventueel bij andere verzekeraars afgesloten verzekeringen die geheel of gedeeltelijk
dezelfde risico’s dekken en over uitkeringen die verzekerde als gevolg van een schadegeval ontvangt;
Bij diefstal aangifte bij de bevoegde autoriteiten doen en het origineel van deze aangifte overleggen.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premies moeten bij het afsluiten van de verzekering aan de verzekeraar of zijn verzekeringsagent betaald worden.
Betalingen kunnen per betaalkaart, cheque, automatische incasso of overschrijving gebeuren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Begin van de dekking
De ‘reisannuleringsdekking’ gaat in op de afsluitdatum van de polis.
Alle overige dekkingen gaan in op de vertrekdatum van de reis.
Einde van de dekking
De ‘reisannuleringsdekking’ loopt af op de vertrekdatum van de reis.
Alle overige dekkingen lopen af op de einddatum van de reis, met een maximale duur van 90 aaneengesloten dagen.

Hoe zeg ik de verzekering op?
Het gaat hier om een tijdelijke verzekering, die niet opgezegd kan worden.
De verzekering eindigt uiterlijk na afloop van de reis.
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