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Reisverzekering wel of niet doen
Zelden een polis meegemaakt, een verzekering, die vaak totaal
niet begrepen wordt. Heb het over de vakantie reisverzekering.
Overbodig toch ? Dus niet, wanneer je maar even bedenkt dat
het niet een vakantie reis polis voor alle zorgen en kwellingen is
die een mens kan bedenken, maar als parapluutje voor wat hulp,
bijstand en waar nodig een uitkering in die gevallen waarin
andere voorzieningen tekort schieten of geen oplossing geven.
Een paraplu-dekking, die vaker nodig blijkt dan je denkt en
bedenk, je hoort wel de verhalen van “ach joh, weggegooid geld”
en zelden de verhalen “joh, goed dat ik die reispolis had”. Geen
onderwerp voor aan de borrel.

vakantie reisverzekering : de dekking van de verzekering
de basis zekerheden van een reispolis : of het nu een kortlopende vakantie reisverzekering is of een
doorlopende vakantie reisverzekering, dat bagage en identiteitspapieren hier een topic is , mag
duidelijk zijn. Diverse verzekeraars hebben hun eigen samenstelling van basis- en aanvullende
dekkings- mogelijkheden.

Naast de basisdekking kun je kiezen uit o.m. de volgende uitbreidingen:
Vakantie en de reisverzekering onderdeel : geneeskundige kosten
de aanvullende dekking van de vakantie reisverzekering qua medische kosten is en blijft van belang,
omdat blijkt dat de dekking van een ziektekostenverzekering in het buitenland tijdens vakantie vaak
tekort schiet, daarom is het raadzaam om geneeskundige kosten mee te verzekeren. Bedenk wel : dit
is altijd een papaplu-dekking, dat wil zeggen, eerst de gebruikelijke voorziening, pas daarna komt
deze reisverzekering al dan niet aan de orde !
Actueel in 2014 zien we al dat de gebruikelijke ziektekostenverzekering qua buitenland
dekking behoorlijk uit de koers gaat lopen, in ieder geval anders dan u vaak denkt, dus
check het even … omdat lokale – soms particuliere – ziekenhuizen anders werken dan hier, omdat
ziekenvervoer soms anders werkt dan hier, omdat heel vaak in het buitenland een tolk nodig is,
anders dan hier, moet er soms ondersteuning van familie komen vanuit hier naar daar en daar is geld
voor nodig …. en wilt u zelf ook graag zo snel mogelijk – soms per vliegtuig – terug en comfortabel
aub, is geld voor nodig.
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reisverzekering onderdeel : vakantie ongevallenverzekering
Op vakantie ben je niet altijd zo voorzichtig als thuis, kans op een ongeval is groter, vandaar deze
dekking op de reisverzekering en ook dit is onafhankelijk van de vraag of je dat nu kortlopend of
doorlopend doet.
Deze module omvat een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Denk eraan dat andere leefomstandigheden een rol spelen, je gedachten zijn met heel andere zaken
bezig, iets minder op veiligheid geconcentreerd etc., je neemt makkelijker risico’s zoals zoals met
wild-water varen, via de boomtoppen lopen, abseilen.
Daarbij, wanneer je in het buitenland een ongeval overkomt zul je sneller extra kosten maken, die
niet door een verzekering worden gedekt en mogelijk wel door de doorlopende reisverzekering. En
de afstanden spelen een rol, soms een vermoeiend makende rol i.p.v. de ontspannende vakantie.

Vakantie reisverzekering en de Wintersport en de bijzondere sport
Vakantie – Wintersport en actieve sport vereisen vaak speciale condities op de vakantie
reisverzekering, speciaal voor de actieve vakantieganger. Wintersport, bergsport, luchtsport (o.a.
ballonvaren, parachutespringen, parapente en hanggliding) en andere bijzondere sporten zijn vaak
verzekerd als deze module wordt gekozen. Het onderdeel ongevallen is tijdens het beoefenen van
bijzondere sporten niet van kracht. Zie de voorwaarden van de reisverzekering voor de details.

reisverzekering en de duikuitrusting
Duiken wil niet zeggen wegduiken voor de gevolgen,dus sluit een passende reisverzekering. Het
beoefenen van onderwatersport valt standaard onder de dekking van de verzekering. Voor de
fanatieke duiker echter is een uitbreiding van de reisverzekering mogelijk:
per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor duiksportartikelen, boven het
standaard verzekerde bedrag voor de overige bagage vergoeding,voor het niet kunnen volgen van
duiklessen in het buitenland dan wel het niet kunnen gebruiken van het in het buitenland gehuurde
duiksportartikelen dekking ,in Nederland tijdens het beoefenen van onderwatersport, met inbegrip
van daarmee verband houdende reizen en verblijven een gunstige afschrijvingsregeling voor
duiksportartikelen. ( genoemde bedragen zijn voorbeelden )

vakantie reisverzekering en uw fiets, als Hollander en geboren als fietser,
kun je niet zonder
Daun
Op de vakantie reisverzekering kan meestal een fiets meeverzekerd worden. Speciaal bestemd voor
de actieve vakantieganger die zijn eigen (duurdere) fiets meeneemt op vakantie, maar check wel
even het hoe en wat omtrent die fiets.
per polis naar keuze € 1.000,- of € 2.500,- extra dekking voor de fiets vergoeding voor de
huurkosten van een soortgelijke fiets bij uitval. ( genoemde bedragen zijn voorbeelden )
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Nederlanddekking recreatie-object en juist dan een reisverzekering ?
U kunt met een reisverzekering rustig te water gaan, maar kijk wel uit : bent u in het bezit van een
boot, caravan of kampeerauto dan kan de basisdekking van de zogenaamde 4 Seizoenen Vakantie
Reisverzekering (= verzekeraars – product) worden uitgebreid met deze module. Hiermee zijn dan
ook de weekenden en vakantieweken die u in Nederland met uw recreatie-object doorbrengt
verzekerd.

De reisverzekering heeft het ook over Hulp en Huur vervoermiddel
Een complete dekking in de reisverzekering rond het vervoermiddel en eventuele
aanhangwagen.Voor een personen-, kampeer-, bestelauto, motorfiets en scooter waarvan het
besturen is toegestaan met een rijbewijs A of B en die voorzien is van een Nederlands kenteken. De
dekking is geldig in heel Europa.

Geld OP vakantie reis dus IN de vakantie reisverzekering
We worden er met z’n allen iets voorzichtiger mee, maar geld kan nog steeds worden meeverzekerd
op de reisverzekering : per polis kunnen geld en cheques tot € 500,- worden verzekerd.

Rechtsbijstand op de vakantie reisverzekering
Waarom zou je tijdens de vakantie nu rechtsbijstand nodig hebben in je doorlopende
reisverzekering: ander land, andere gewoonten, andere cultuur,andere rechtspraak, Buitenland is nu
één keer anders dan Binnenland, soms heeft u dus bijstand nodig, dus verzeker het mee op de
reisverzekering. Kiest u voor deze module dan zijn de kosten van verhaals-, straf- en
contractrechtsbijstand verzekerd en worden waarborgsommen voorgeschoten. Is ook afhankelijk
van de vraag, of u al niet een standaard rechtsbijstandverzekering hebt.

Personal Service
de registratie module van de reisverzekering ….. de module Personal Service (=verzekeraars
produktnaam) biedt grenzeloze zekerheid en houdt onder andere in:
registratie van creditcards, identiteitsbewijzen, verzekeringspolissen etc. voorschieten van geld en
reisbescheiden, sleutelretour – service, bagage-traceersysteem, verhuis- en rappel – service.
Personal Service geldt niet alleen tijdens de reisduur, maar zelfs 365 dagen van het jaar.
Overigens ook andere organisaties kennen dit item, dus ga even na, of je het al niet hebt geregeld.

reisverzekering en annuleringsverzekering al zo oud als de weg naar Rome,
bijna dan.
Vroeg boeken, helaas moeten annuleren, verzeker het op de annuleringskostenverzekering die
tegelijkertijd, of ingebakken in de doorlopende reisverzekering kan worden meegenomen. Kan ook
met de kortlopende reisverzekering gecombineerd worden.
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Met een annuleringsdekking krijg je de annuleringskosten vergoed of ontvang je een
afbreekvergoeding. Daarnaast ontvang je vergoeding bij
vertrek- of aankomstvertraging. Zelfs het moeten annuleren ten gevolge van het plotseling overlijden
van je hond, kat of paard valt onder de dekking.( Let op : check wel even vooraf de voorwaarden of
die specifieke verzekeringmaatschappij dat specifieke huisdier van jou in de verzekeringsdekking
heeft meegenomen, ter voorkoming van teleurstelling op het moment van..
Maar laten we niet vergeten dat dit hele item in wezen jaren geleden in de dekking is opgenomen ,
ingeval een gezinslid of een naast familielid ernstig ziek zou worden of zelfs kort voorafgaand aan de
vakantie zou overlijden. Het is vooral voor die situatie bedoeld.
Kies je voor de module Garantie – Annulering dan wordt zelfs de hele reissom aan je terugbetaald bij
voortijdige beëindiging van de reis of bij ziekenhuisopname van 4 nachten of langer.

Kan het ruimer of minder ruim
Er zijn verzekeringsmaatschappijen die met het bovenstaande ruimer omgaan qua verzekering –
dekking en minder ruim met het onderwerp uitsluitingen. Het kan ook omgekeerd. Een goede keuze
tussen verzekeringmaatschappij, polismodel en secundaire overwegingen is een diepgaander
onderzoek/vergelijking waard.
conclusie : kortlopende reisverzekering of doorlopende reisverzekering, een must
voor iedere vakantieganger die weloverwogen “de benen neemt” maar is duidelijk
geen advies en niet als zodanig bedoeld.

Broodnodige disclaimer ofwel wat is het bovenstaande waard
En tot slot : ondanks een rijke ervaring aan verzekeringskennis, maar actueel – niet meer werkzaam
in die branche – niet voorzien van een afm vergunning, kan en mag ik niet adviseren, dus
bovenstaand is niet te zien als een advies, “is dus eigenlijk niets waard”. En er in bemiddelen doen
we ook al niet. Richtlijnen van de AFM autoriteit......
Maar het onderwerp hoort nu eenmaal net als de zon en het strand, naadloos bij vakantie , vandaar
deze algemene informatie over vakantie, vakantiereis en vakantie verzekering.
Het grote voordeel van dergelijke goed bedoelde maar niet verder strekkende vakantie informatie is,
dat u er alles mee kunt doen, eraan voorbijgaan of delen of het totaal opvolgen. Hoe en bij wie, of
niet, het is geheel aan u.
___________________________________________________________________________________________
Naschrift:
Op 21 november 2014 komt de ANWB met een publicatie waaruit naar voren komt, dat 46.3% op 603 respondenten in
een onderzoek, nooit schade heeft geleden danwel problemen heeft gehad, waar anders een reisverzekering had
kunnen helpen.
Dat is een heel mooi cijfer want het onderstreept het karakter van een verzekering, het moet een onzeker voorval zijn,
en degene die het overkomt moet ook onduidelijk zijn, zo niet, is het vrij zeker en kan het geen financierbare
verzekering zijn. Logisch toch : kun je gelijk de portemonnee trekken
Komt nog een getal uit : van diezelfde 603 is er een groep van24% die te maken heeft gehad met ziekenhuisbezoek of
doktersbezoek, toch ca een kwart. En dan moet je toch uitkijken ….. zie het deel geneeskundige kosten hierboven. Kan
een financieel risico vormen. Dit onderstreept het nut van een reisverzekering. Voor wie het hele verhaal +
onderzoeksresultaten wil nalezen, spoorslags naar de anwb website.
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