
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Intermed Verzekeringen, vergunning: 12040152 (NL)

Product: Doorlopende reis- en annuleringsverzekering (Kies en Klaar) versie 2019.01

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.  De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/kies-en-klaar/.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende reis- en annuleringsverzekering  vergoedt schade als u op reis bent . Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. 

De dekking geldt voor reizen die maximaal 60 dagen duren.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Of schade

of een andere verzekerde hulp nodig hebt door door fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent

ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisge- omgegaan. Bijvoorbeeld als u zichtbaar spullen in

noot of directe familie. Ook bij een natuurramp. uw voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of

Deze hulp wordt verzorgd via SOS International. reden van de schade buiten uw schuld en on-

Er geldt altijd werelddekking. voorzien zijn. Meer informatie over de dekking en 

uitsluitingen van de verzekering lees u in de voor-

waarden.

Medisch

U bent verzekerd voor de kosten van een spoed- Reisadvies van de overheid

eisende en onverwachte medische behandeling.

De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Let op of uw bestemming (op het moment van boeken

Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige van uw reis) een negatief reisadvies heeft van het

Nederlandse zorgverzekering heeft. Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit geval 

is er geen dekking.

Bagage

U bent verzekerd tegen schade die is ontstaan Zijn er dekkingsbeperkingen?

door diefstal, beschadiging of verlies van uw

bagage of reisdocument. Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp 

nodig vanwege een ongeval of ziekenhuisopname?

Dan kunt u 24 uur per dag bellen met SOS Interna-

Ongevallen tional. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onre-

delijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle

U bent verzekerd in geval van blijvende invaliditeit kosten vergoed.

of overlijden door een ongeval. Wij keren dan

eenmalig een vast bedrag uit.

Eigen risico

Bijzondere sporten Er geldt geen eigen risico.

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is

verzekerd. Enkele gevaarlijke sporten en activi- Kosten zorgverzekering

teiten zijn uitgesloten. Kijk hier voor in de polis-

voorwaarden. Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht

eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van

gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor

Annulering een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Deze dekking vergoedt de kosten die het reis-

bureau of de reisorganisatie bij u in rekening 

brengt bij een aanulering. Ook als u een reis

moet afbreken of bij een vertraging van meer 

dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.



Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voor-

kom en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via een automatische incasso.

Premie-aanpassing

De premie wordt elk jaar op de hoofdpremievervaldatum verhoogd of verlaagd op basis van het Consumentenprijsindexcijfer

CPI (2015 = 100).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de ver-

zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks 

bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


