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Dit informatiedocument over het verzekeringsproduct geeft u een kort overzicht van de belangrijkste voorwaarden van de aangeboden reisverzekering. Deze informatie is echter niet volledig. Voor de volledige precontractuele en
contractuele informatie over de aangeboden verzekeringsdekking verwijzen wij u naar de LTA-verzekeringsinformatie Flexible, onze offerte en ons verzekeringsbewijs. Lees daarom alle informatie en verzekeringsdocumenten zorgvuldig
door.
Om wat voor verzekering gaat het?
U sluit deze reisverzekering af door deelname aan een collectieve verzekering. De verzekeringnemer van de collectieve verzekering is Lifecard Travel Assistance Nederland, Bergweg Zuid 132, 2661 CW Bergschenhoek (“LTA”), ingeschreven in het
Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70110425 en ingeschreven bij de AFM onder nummer 12045692. Door deelname aan de collectieve verzekering bent u verzekerd voor de risico's die in dit informatiedocument
nader worden beschreven.

Wat is verzekerd?

Reisverzekering voor ziektekosten in het buitenland (inclusief reisbijstand en assistancediensten)
De kosten voor noodzakelijke medische behandelingen* uitgevoerd door artsen, tandartsen,
alternatieve artsen, psychotherapeuten, chiropractors en osteopaten (indien voorgeschreven door
een arts) wegens ziekten en ongevallen tijdens de verzekerde reis,
in het buitenland:
Kosten van ambulante of klinische behandelingen of voorgeschreven medicijnen;
Ziekenvervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat geschikt is voor de betreffende
behandeling of naar een gespecialiseerd ziekenhuis met medisch verantwoord vervoermiddel;
Vervoer in het buitenland van het ene naar het andere ziekenhuis met medisch verantwoord
vervoermiddel;
Kosten van medisch verantwoord en te rechtvaardigen vervoer van de plaats van de klinische
behandeling in het buitenland naar woonplaats verzekerde of naar het ziekenhuis vlakbij de
woonplaats in het thuisland;
Ingeval klinische behandeling van een verzekerd kind tot 16 jaar: verblijfskosten begeleider
vergoed;
Als meereizende kinderen tot 16 jaar tijdens een reis niet door de verzekerde of een familielid
kunnen worden verzorgd vanwege overlijden, ernstig ongeval of onverwachte ernstige ziekte
van de verzekerde, dan wordt de verzorging van het kind of het organiseren van de terugreis
naar de vaste woonplaats van het kind geregeld. De noodzakelijke kosten van de verzorging
tot maximaal vier weken en de extra kosten voor de terugreis worden vergoed;
In geval van overlijden: repatriëringskosten of begrafenis ter plaatse tot EUR 10.000 buiten
Europa of EUR 5.000 binnen Europa;
Zoek-, reddings- of bergingsoperaties tot EUR 5.000.
in het binnenland:
Vervoer in het binnenland van het ene naar het andere ziekenhuis met medisch verantwoord
vervoermiddel tot EUR 10.000;
Kosten van medisch verantwoord en te rechtvaardigen vervoer van de plaats van de klinische
behandeling in het binnenland naar de woonplaats verzekerde of naar het ziekenhuis vlakbij
de woonplaats tot EUR 10.000;
In geval van overlijden: vervoer van overledenen tot EUR 5.000;
Zoek-, reddings- of bergingsoperaties tot EUR 5.000.
* Als medisch noodzakelijke behandeling gelden:
door een arts voorgeschreven geneesmiddelen en verbandmateriaal (onder geneesmiddelen
wordt niet verstaan, ook niet als ze door een arts zijn voorgeschreven, voedings- en
versterkende supplementen, evenals cosmetische preparaten);
door een arts voorgeschreven straal-, licht- en andere fysische behandelingen;
door een arts voorgeschreven hulpmiddelen die als gevolg van een ongeval noodzakelijk zijn
geworden en dienen ter behandeling van de gevolgen van het ongeval; hiertoe behoren ook
reparaties van brillen, loophulpmiddelen en prothesen tot een maximum van 500 euro;
medisch noodzakelijke uitgaven voor de aanschaf van nieuwe pacemakers of prothesen, indien
deze voor het eerst tijdens de reis nodig zijn. Hier ligt de focus op het mogelijk maken van
verantwoord transport;
röntgendiagnostiek;
klinische behandeling, voor zover deze plaatsvindt in een instelling, die in het verblijfsland of
de verblijfsplaats algemeen als ziekenhuis is erkend, die onder voortdurende leiding staat van
een arts, over toereikende diagnostische en therapeutische mogelijkheden beschikt, werkt
volgens methoden die in het land/de plaats economisch gezien algemeen aanvaard zijn, en
medische dossiers bijhoudt;
operaties;
pijnstillende tandheelkundige behandelingen met inbegrip van eenvoudige vullingen, reparaties
van kunstgebitten en tandprothesen evenals voorlopige kunstgebitten als gevolg van een
ongeval, of voorlopige gebitsprothesen voor zover de schade tijdens een reis naar het
buitenland is ontstaan.
Daarnaast wordt rechtsbijstand en hulpverlening aangeboden (inclusief het organiseren van medische
zorg en het aanwijzen van een Nederlands- of Engelssprekende arts, het regelen van artsen,
specialisten, laboratoria en ziekenhuizen, het organiseren van de verzending van essentiële
geneesmiddelen, bloedplasma, medische apparatuur en, indien nodig, het regelen van personeel dat
deze apparatuur kan bedienen, contact tussen de behandelende arts en de huisarts en het doorgeven
van informatie tussen de betrokken artsen, het informeren van familieleden, het organiseren van de
reis van naaste van de verzekerde naar de plaats van het ziekenhuisverblijf en terug en het dragen
van de vervoers- of vluchtkosten van deze persoon naar het ziekenhuis en terug indien verzekerde
langer dan 15 dagen in het ziekenhuis moet blijven en niet vervoerd kan worden (welk traject een keer
wordt vergoed), en het regelen van gespecialiseerde artsen met een eventueel consult aan bed voor
zover medisch noodzakelijk).
Hoogte van het verzekerd bedrag:
EUR 10.000 per verzekerde gebeurtenis, tenzij anders aangegeven.

Wat is niet verzekerd?

In alle dekkingsmodules:


Voorzienbare schade;



Verzekerde gebeurtenis veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde of een
ander die direct belang heeft bij de verzekering;



Oorlog of burgeroorlog (u bent echter wel de eerste zeven dagen verzekerd wanneer u tijdens een
reis naar het buitenland door oorlog of burgeroorlog wordt verrast), binnenlandse onlusten,
terreurdreiging en terroristische aanslagen, massavernietiging, pandemieën, kernenergie of
interventies van de overheid;



Radioactieve besmetting;



Deelname aan vliegtocht of andere vliegactiviteit anders dan als passagier;



Opzettelijke blootstelling aan ongewoon gevaar (behalve in een poging mensenlevens te redden);



Acute verslechtering of terugkeer van chronische en psychische aandoeningen;



Opzettelijk uitgevoerde strafbare feiten;



Schadegevallen tijdens het uitoefenen van bepaalde beroepen/werkzaamheden (bijvoorbeeld artiest,
stuntman, mijnwerker beroepsduiker, professionele sporter, journalist of verslaggever);



Na plaatsvinden van het schadegeval de verzekeraar/LTA probeert te misleiden door onjuiste
informatie te verschaffen over omstandigheden die van belang zijn voor aanspraak op en/of de hoogte
van de uitkering;



Schadegeval na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen en de verzekerde in gebreke is
(tenzij de verzekerde niet verantwoordelijk is voor niet-betaling en dit kan aantonen.

Aanvullend bij de reisverzekering voor ziektekosten in het buitenland:


Voorzienbare schade;



Behandelingen die de reden waren voor het maken van de reis;



Schadegevallen door oorzaken die voor het begin van het verblijf in het buitenland al bekend waren;



Zwangerschapsonderzoek en -behandeling (inclusief bevalling en abortus) tenzij als gevolg van een
onvoorziene acute verslechtering van de gezondheidstoestand van de moeder of het ongeboren kind;



Behandelingen door echtgenoten, ouders of kinderen;



Psychoanalytische behandelingen;



Hulpmiddelen die niet dienen om de gevolgen van een ongeval te behandelen;



Tandprothesen, stifttanden, vullingen, kronen en orthodontische behandelingen die niet dienen om de
gevolgen van een ongeval te behandelen;



Uitgaven voor wetenschappelijk niet erkende behandelingsmethoden;



Medische zorg of andere maatregelen die medisch niet noodzakelijk zijn of te hoge rekeningen en
woekerprijzen.

Aanvullend bij de annuleringsverzekering en de
reisonderbrekingsverzekering:


Annuleringen of reisonderbrekingen die op het moment van boeken of bij het begin van de reis te
voorzien waren of op grond van omstandigheden die bij het boeken van de reis al bekend waren;



Verslechtering van een bestaande ziekte, die in de laatste zes maanden voor het afsluiten van de
verzekering behandeld is (controles worden niet beschouwd als een dergelijke medische
behandeling);



Geboorte van een kind of complicaties binnen 2 maanden voor de geboorte;



Onzorgvuldige keuze van het vervoermiddel, de route of het tijdstip van vertrek



In geval van verlening van arbeidsovereenkomst, overplaatsing of overname na afloop van
opleidingstraject;



Wanprestatie van luchtvaarmaatschappij, reisbureau of touroperator



Psychische reactie op omstandigheden zoals terreurdaad, vliegongeluk, of angst voor binnenlandse
onlusten.

Aanvullend bij de reisongevallenverzekering:


Ongevallen veroorzaakt door mentale of bewustzijnsstoornissen, beroerten, epileptische aanvallen of
andere insulten die het hele lichaam van de verzekerde aantasten, tenzij dergelijke klachten werden
veroorzaakt door een gedekt ongeval.;



Ongevallen veroorzaaakt door gebruik van een ruimtevaartuig of deelname aan een race met een
motorvoertuig;



Ongevallen die direct of indirect worden veroorzaakt door oorlog of burgeroorlog;

24-uurs alarm- en servicecentrale



Schade aan tussenwervelschijven, inwendige bloedingen, hersenbloedingen;

Annuleringsverzekering (inclusief reisannuleringsverzekering)



Schade aan de gezondheid door straling;

Indien de reis niet of niet volgens plan door kan gaan doordat de verzekerde of een risicopersoon
wordt getroffen door een verzekerde gebeurtenis (onder meer als gevolg van overlijden, onverwachte
ernstige ziekte, ernstig letsel, onverwachte vaccinatie-intolerantie, zwangerschap, of verlies,
veranderen of begin van baan, scheiding, in te halen examens, oproep voor militaire dienst of als



Infecties, met uitzondering van hondsdolheid, tetanus, na een tekenbeet TBE en de ziekte van Lyme,
evenals infecties als gevolg van letselschade na een ongeval;



Schade aan de gezondheid door therapeutische maatregelen of ingrepen aan het lichaam van de
verzekerde (tenzij ingrepen zijn veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis of gewelddadig

getuige in een rechtszaak of door schade aan geboekte accommodatie), wordt de volgende schade
vergoed tot maximaal het contractueel overeengekomen compensatiebedrag per reis:
Contractueel verschuldigde annuleringskosten bij het niet-beginnen van de reis;
Bijkomende kosten bij vertraagde aankomst;
Aantoonbaar ontstane extra kosten voor de terugreis;
Waarde van geboekte maar niet gebruikte reisdiensten;
Bijkomende kosten bij langer verblijf ten gevolge van ongeval of ziekte van meereizend
persoon;
Nareiskosten na het onderbreken van een rondreis;
Verschuldigde bemiddelingskosten voor het bemiddelen van de rijs;

handelen door derden);


Vergiftiging door het inslikken van vaste of vloeibare stoffen (tenzij door een eenmalige inname van
een giftig levensmiddel op voorwaarde dat eventuele schade aan de gezondheid binnen 48 uur
optreedt en ook binnen die tijd medisch wordt vastgesteld);



Pathologische stoornissen;



Buik- of liesbreuken.

Aanvullend bij de reisaansprakelijkheidsverzekering:
Aansprakelijkheidsclaims in verband met schade:


als gevolg van jachtongevallen, deelname aan paarden-, fiets- of autoraces, boksen of worstelen,
alsmede de voorbereiding hierop;



van familieleden van de verzekerde met wie de verzekerde een huishouden vormt;



tussen personen met een LTA-verzekering die de reis samen hebben geboekt en de reis samen
uitvoeren;



door milieuvervuiling van bodem, lucht of water (inclusief waterverontreiniging), asbest of stoffen die
asbest ontvangen;



door het verwijderen, onderdrukken, onbruikbaar maken of wijzigen van gegevens;



wegens lichamelijk letsel door overdracht van ziekte door de verzekerde;



wegens risico's van een bedrijf, beroep, functie, bestuurlijke activiteit in verenigingen van welke aard
dan ook of ongewone en gevaarlijke bezigheden;



veroorzaakt door de eigenaar, bezitter, houder, tenaamgestelde of bestuurder van een motorvoertuig,
vliegtuig of vaartuig (tenzij veroorzaakt door gebruik van niet-aangedreven motor modelvliegtuigen,
onbemande ballonnen en vliegers, straalaandrijving, die lichter zijn dan 5kg en niet verplicht verzekerd
zijn, of pleziervaartuigen zonder motor);



door wettelijke vertegenwoordigers van personen die handelingsonbekwaam of beperkte
handelingsonbekwaam zijn;

De kosten voor omboekingen van vooraf geboekte vluchten en accommodaties worden vergoed tot
maximaal het bedrag van de verschuldigde annuleringskosten, die bij onmiddellijke annulering van de
reis verschuldigd zouden zijn. Tot de 42 e dag voor vertrek wordt maximaal EUR 50 per persoon
vergoed.



wegens schade aan eigendommen van derden en alle financiële schade die daaruit voortvloeit, indien
de verzekerde deze zaken heeft gehuurd, geleased, gepacht, geleend of ongeoorloofd eigenmachtig
heeft verkregen of indien zij het object zijn van een speciale bewaarnemingsovereenkomst (met
uitzondering van gehuurde ruimten/ huizen);

Reisongevallenverzekering



die direct of indirect verband houden met hoogenergetische ioniserende straling en laser- en
maserstralen;



die ontstaat door geleidelijke blootstelling aan temperatuur, gassen, dampen of vochtigheid, neerslag
(rook, roet, stof en dergelijke), rioolwater, schimmelvorming, bodemdaling (met inbegrip van een
gebouw of een deel daarvan), aardverschuivingen, trillingen veroorzaakt door heiwerkzaamheden,
overstromingen van stilstaand of stromend water, of in geval van velschade, indien veroorzaakt door
grazend vee en van schade die wordt veroorzaakt door wild;



als gevolg van uitwisseling, overdracht en beschikbaarstelling van elektronsiche gegevens voor zover
het gaat om verwijderen, onderdrukken, onbruikbaar maken of wijzigen van gegevens, niet of onjuist
opslaan van gegevens, overdracht van vertrouwelijke gegevens of informatie;



als gevolg van schending van persoonlijkheidsrecht of recht om een naam te gebruiken;



als gevolg van vijandigheid, intimidatie, pesterijen, ongelijke behandeling of andere vormen van
discriminatie.

Hoogte van het verzekerd bedrag:
EUR 2.500 resp. 5.000 per individueel pakket/per reis of EUR 3.000 resp. 1.500 voor
afzonderlijk reizende volwassene of kind;
EUR 6.000 resp. 10.000 per partner- of gezinspakket/per reis of EUR 5.000 resp. 2.500 voor
afzonderlijk reizende volwassene of kind.
Extra verzekerbaar: Covid-19 reisbescherming
- Voor zover separaat is overeengekomen, bestaat er verzekeringsdekking
- bij een geconstateerde infectie met SARS-CoV-2 (Covid-19)
- en een regeling voor thuisisolatie (quarantaine) voor en tijdens een verzekerde reis.
De extra verzekering is een aanvulling op de Annuleringsverzekering en de Reisonderbrekingsverzekering.

Omboekingskostenverzekering “Vroegboekers-verzekering”

Na een ongeval tijdens een reis (inclusief verstuiking van gewricht, scheur of verrekking van spieren,
pezen, banden of kapsels, schade aan gezondheid die typisch is bij duiken, invaliditeit (die binnen 18
maanden na het ongeval is ingetreden en binnen 24 maanden na het ongeval schriftelijk is vastgesteld
door een arts en door de verzekerde bij LTA geclaimd onder overlegging van een medische verklaring;
zie brochure voor invaliditeitspercentages ingeval (volledig) functieverlies van bepaalde
lichaamsdelen) en overlijden door ongeval, waaronder verdrinking of verstikking onder water (binnen
een jaar na het ongeval om redenen die verband houden met het ongeval of ongeacht om welke
reden, later dan een jaar na het ongeval, en indien er een claim voor vergoeding wegens invaliditeit
was ontstaan)) keert de verzekeraar een bedrag uit naar rato van de door het ongeval veroorzaakte
invaliditeit (tot een maximum van EUR 25.000 resp. EUR 12.500 voor personen van 70 jaar en ouder)
en EUR 10.000 resp. EUR 5.000 voor personen van 70 jaar en ouder in geval van overlijden.
Particuliere reisaansprakelijkheidsverzekering
Gedekt zijn vorderingen van derden tegen de verzekerde wegens schade als gevolg van een
dagelijkse risico* die zich heeft voorgedaan tijdens een vakantie gedurende de looptijd van het
verzekeringscontract en heeft geleid tot:
Overlijden, verwondingen of schade aan de gezondheid van personen (lichamelijk letsel); of
beschadiging of vernieling van eigendommen (materiele schade).
De dekking omvat de volgende kosten:
onderzoek naar aansprakelijkheid;
verweer tegen ongegronde schadeclaims;
vrijwaring van verzekerde bij gerechtvaardigde schadevergoedingsverplichtingen;
kosten van een door verzekeraar gevraagde of goedgekeurde aanstelling van een raadsman
voor verdediging in strafrechtelijke procedure die kan leiden tot aansprakelijkheidsclaim;
de zekerheidsstelling of borgstelling ten gunste van verzekerde;
voor voeren van een juridische procedure ten behoeve van verzekerde indien bij een
verzekerde gebeurtenis een juridisch geschil is ontstaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

De verzekering biedt alleen dekking gedurende de eerste 56 dagen van vakantie- en zakenreizen.

!

Bij een binnenlandse reis alleen dekking bij overnachting op een afstand van meer dan 50 km via
begaanbare route van de hoofdverblijfplaats.

!

Eigen risico per reis:
Annuleringsverzekering: tot 70 jaar geen eigen risico; eigen risico vanaf 70 jaar van 20% van
het te vergoeden bedrag;
Reisverzekering voor ziektekosten in het buitenland: tot 70 jaar geen eigen risico; eigen risico
vanaf 70 jaar van 100 euro per schadegeval.

* Verzekerde dagelijkse risico's zijn activiteiten:

-

aansprakelijkheidsrisico als gezinshoofd en hoofd van het huishouden (bijvoorbeeld voor
kinderen);

-

Als fietser;

-

Als ruiter bij het gebruik van niet-eigen paarden voor privédoeleinden;

-

Als huurder van voor vakantie gehuurde appartementen, hotel- of pensionkamers en
woonhuizen.

!

Vergoedingen uit hoofde van andere verzekeringsovereenkomsten:
Vorderingen tot schadevergoeding jegens derden (tenzij het een persoon betreft met wie de
verzekerde ten tijde van het ontstaan van de schade in hetzelfde huishouden woont) gaan
overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot het bedrag van de gedane uitkering op de
verzekeraar over, mits de verzekeraar daar geen nadeel van ondervindt.
Geen of een mindere uitkering indien de verzekerde opzettelijk niet zijn vordering tot
schadevergoeding of een recht dat dient om deze vordering veilig te stellen met inachtneming
van de geldende formaliteiten en termijnen waarborgt en geen medewerking verleent indien
nodig, en de verzekeraar daardoor geen vergoeding van de derde kan krijgen.
Indien er bij een verzekerde gebeurtenis aanspraak kan worden gemaakt op een
schadevergoeding op grond van een andere verzekeringsovereenkomst, heeft de andere
overeenkomst voorrang op deze overeenkomst. Indien de verzekerde gebeurtenis het eerst bij
LTA wordt gemeld, betaalt de verzekeraar vooruit en verrekent een en ander onderling, mits
de verzekerde daar geen nadeel van ondervindt.
Indien er recht is op uitkeringen van een andere verzekering, dan moeten de kosten daar
worden geclaimd. Onder deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komende kosten
die ondanks de wettelijke uitkeringen noodzakelijk blijven, komen in aanmerking voor
vergoeding. Daarvoor moeten de kopieën van de betalingsbewijzen met beschrijving van de
verrichte prestaties van de kostendrager worden ingediend.

In de uitoefening van sport;
Met betrekking tot toegestaan particulier bezit en gebruik van snij-, steek- en vuurwapens,
alsmede van munitie en projectielen, behalve voor de jacht of voor het uitvoeren van strafbare
feiten;
Als eigenaar of verzorger van tamme huisdieren, getemde kleine dieren en bijen (tenzij die voor
commerciële of landbouwdoeleinden worden gehouden);

Hoogte van het verzekerd bedrag:
Maximaal EUR 1.500.000.

!

Met betrekking tot de annuleringsverzekering:
Indien gebruik wordt gemaakt van de gratis telefonische medische
annuleringsinformatieservice en de reis niet wordt geannuleerd ondanks dat dit is geadviseerd,
maar die reis achteraf toch als gevolg van deze ziekte of dit ongevallenletsel is geannuleerd,
wordt de behandeling van een verzekerde gebeurtenis beperkt tot de annuleringskosten die
zouden zijn gemaakt als er onmiddellijk zou zijn geannuleerd.

!

Met betrekking tot de reisongevallenverzekering:
Indien ziektes of gebreken (voor meer dan 40%) hebben bijgedragen tot de schade aan de
gezondheid veroorzaakt door een ongeval of de gevolgen daarvan, dan wordt verlaagd: in geval
van invaliditeit, het invaliditeitspercentage (zie brochure); en ingeval overlijden en, voor zover
niet anders overeengekomen, in alle andere gevallen de uitkering naar evenredigheid van het
aandeel van de ziekte of het gebrek;
De maximale cumulatieve vergoeding onder de collectieve ongevallenverzekering is EUR
20.000.000;

!

Met betrekking tot de reisaansprakelijkheidsverzekering:
Indien de aansprakelijkheidsclaim groter is dan het verzekerde bedrag dan draagt de
verzekeraar slecht pro rata bij aan de kosten (bijvoorbeeld proceskosten of periodieke schadeuitkeringen).

Waar ben ik gedekt?



U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verplichtingen bij het afsluiten van de verzekering
De vragen die wij bij uw aanvraag hebben gesteld, moet u naar waarheid beantwoorden. Bij het verstrekken van onjuiste informatie bestaat het risico dat u uw verzekeringsdekking conform de algemene verzekeringsvoorwaarden en de
wettelijke bepalingen verliest of dat wij de verzekeringspremie moeten verhogen of de verzekeringsdekking moeten aanpassen - indien nodig met terugwerkende kracht.
Verplichtingen indien een verzekerde gebeurtenis zich voordoet en bij het indienen van een claim
Bij alle schadegevallen moet u de schade zo gering mogelijk houden en onnodige kosten vermijden (schadebeperkingsplicht). U moet de schadegebeurtenis en de omvang van de schade onmiddellijk en naar waarheid melden en passend
bewijs leveren van het begin en het einde van de verzekerde reis (meldingsplicht). U moet het LTA-schadeformulier naar waarheid en volledig in te dienen, samen met de originele facturen, kwitanties, bewijsstukken van uitgaven met
betrekking tot de verzekerde uitkeringen, en medische verklaringen (indien van toepassing artsen toestemming te geven om alle informatie te verstrekken die nodig is), artsen eventueel te ontslaan van hun geheimhoudingsplicht en toe te
staan de oorzaak en de hoogte van de geclaimde vordering op een redelijke manier te onderzoeken (informatieplicht). Van verze kerde gebeurtenissen als gevolg van strafbare feiten moet u onmiddellijk aangifte doen bij het bevoegde
politiebureau en de aangifte schriftelijk laten bevestigen. Tot slot moet u de verzekeraar / LTA op de hoogte stellen van andere verzekeringspolissen die dekking bieden voor de verzekerde gebeurtenis in kwestie, van aldaar ingediende
schadeclaims en ontvangen schadevergoedingen, alsmede van de verplichting van andere derden om schadevergoeding te betalen. Het niet nakomen van een van deze verplichtingen kan ernstige gevolgen voor u hebben; afhankelijk van
de ernst van de niet nagekomen verplichting kunt u uw verzekeringsdekking geheel of gedeeltelijk verliezen.
Indien u Basic Travel en/of Basic Health heeft afgesloten en ingeval een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland, bel onmiddellijk het telefoonnummer medische dienst om de medisch contactpersoon te informeren en diens
aanwijzingen op te volgen. Doe geen betalingstoezegging voordat onze medische dienst de gefactureerde kosten heeft gecontrole erd. Verstrek nooit gegevens van uw creditcard of andere betaalkaart voor een medische behandeling en
neem direct contact op met onze medische dienst zodra er bij u aangedrongen wordt om vooruitbetalingen te doen of om schriftelijke betalingsverplichtingen aan te gaan.
Verplichtingen indien de reis niet kan aanvangen
U bent verplicht de reis onmiddellijk nadat de verzekerde reden voor annulering zich heeft voorgedaan te annuleren, ingeval van schade een LTA-schadeformulier inclusief vragenlijst voor medische verklaring in te vullen en kopieën van de
boekingsdocumenten, originele annuleringskostennota('s), eventuele verdere documenten (zoals opzeggingsbrief ingeval verlies van werk en akte van overlijden ingeval overlijden) en betalingsbewijzen per omgaande in te dienen. Op
verzoek van de verzekeraar dient de verzekerde gebeurtenis te worden aangetoond door een bewijs van arbeidsongeschiktheid of een bevestiging daarvan van de werkgever of door toestemming te geven om een medische verklaring op
te vragen bij een medische specialist over de aard en de ernst van de ziekte en het niet door kunnen gaan van de geplande reis en door mee te werken met daartoe noodzakelijke onderzoek door de arts.
Verplichtingen bij onverwachtse beëindiging of onderbreking wegens ziekte of ongevallenletsel verzekerde
Ingeval de verzekerde zich onmiddellijk ter plaatse door een arts moet laten behandelen, moet u onmiddellijk via het alarmnummer contact opnemen met de medische dienst en de instructies van de medische dienst opvolgen. De verzekerde
moet officiële medische rapporten en rapporten van het ziekenhuis aan hem persoonlijk laten afgeven en deze samen met het LTA-schadeformulier en de reisdocumenten indienen als bewijs dat de geplande beëindiging of voortzetting van
de reis wegens de ernst van de ziekte niet mogelijk of niet verantwoord was. De verzekerde is verplicht eventueel noodzakelijke reis- en verblijfskosten zo veel mogelijk te beperken en de kosten van de geboekte maar niet gebruikte
reisdiensten aan te tonen.
Verplichtingen bij omboeking
U moet het LTA-schadeformulier naar waarheid en volledig invullen en samen met kopieën van boekingsdocumenten en originelen van omboekingskostennota's indienen.
Verplichtingen bij reisongevallen
Na een ongeval dat kan leiden tot een verzekeringsuitkering moet de verzekerde onmiddellijk een arts raadplegen, de aanwijzingen van die arts opvolgen, LTA informeren en eventueel artsen toe te staan de oorzaak en de hoogte van de
geclaimde vordering op een redelijke manier te onderzoeken. Een ongeval dat de dood tot gevolg heeft, moet binnen 48 uur worden gemeld, ook als het ongeval al bij ons bekend was. U heeft hierbij toestemming gegeven de verzekeraar
een autopsie te laten uitvoeren door een door de verzekeraar aangewezen arts.
Verplichtingen bij verzekerde gebeurtenissen onder de reisaansprakelijkheidsverzekering
Elke verzekerde gebeurtenis moet onmiddellijk aan ons worden gemaild (ook als er nog geen schadeclaims zijn ingediend). Indien de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, indien het openbaar ministerie, de overheid of een gerecht een
procedure instelt, indien een aanmaning wordt uitgevaardigd of indien de verzekerde wordt opgeroepen voor de rechtbank, dient de verzekerde dit eveneens onmiddellijk te melden. Verzekerde moet binnen de gestelde termijn een
bezwaarschrift of anderszins noodzakelijke rechtsmiddelen indienen tegen een aanmaning of een beschikking tot schadevergoeding van een bestuursorgaan. Indien een aansprakelijkheidsvordering tegen de verzekerde in rechte geldend
wordt gemaakt, laat de verzekerde de afwikkeling van de procedure over aan de verzekeraar. De verzekerde moet een volmacht geven en alle nodige informatie en de gevraagde documenten tijdig verstrekken aan de door de verzekeraar
aangewezen advocaat.
Indien verzekerde diens verplichtingen niet nakomt heeft de verzekeraar, onder omstandigheden, het recht om zijn uitkering redelijkerwijs te verminderen of geheel geen uitkering te doen.

Wanneer en hoe betaal ik?
De betaling van het jaarlijks tarief vindt plaats door middel van een automatische incasso. U bent het tarief verschuldigd direct na ontvangst van de bevestigingsbrief van LTA. Als het tarief wordt voldaan do or middel van een
bankoverschrijving, treedt de dekking in werking na ontvangst van de bevestigingsbrief van LTA. Als het tarief onmiddellijk wordt overgemaakt, treedt de dekking in werking zodra LTA de aanvraag heeft ontvangen. De vervolgtarieven
worden telkens voor de periode van een verzekeringsjaar afgeschreven van de in de aanvraag vermelde rekening, ten vroegste op de 1e van de maand waarin een nieuw verzekeringsjaar begint. Als het vervolgtarief niet kan worden
afgeschreven, wordt een betalingstermijn 14 dagen gehanteerd. Bij niet tijdige betaling kan LTA de overeenkomst ontbinden, tenzij de verzekerde aantoont dat hij niet verantwoordelijk is voor de niet-betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking begint voor het eerst na ontvangst van de bevestigingsbrief van LTA als het eerste verzekeringstarief tijdig voor de vervaldag is betaald, tenzij de aanvrager niet verantwoordelijk is voor de te late betaling of nietbetaling en hij dit kan aantonen. Indien het eerste verzekeringstarief te laat wordt betaald, gaat de verzekeringsdekking pas in vanaf het moment dat de betaling ontvangen is. Bij de annuleringsverzekering en de omboekingsverzekering
voor geboekte reizen gaat de verzekeringsdekking in op het moment dat de verzekering uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de r eis wordt gesloten of – als een reis binnen 30 dagen voor aanvang van de reis is geboekt – op het moment
dat de reis wordt geboekt, indien de verzekerde op de dag van de boeking van de reis verklaart de verzekeringsovereenkomst aa n te willen gaan (wilsverklaring). De gehele verzekeringsdekking eindigt na één jaar. Zij wordt telkens met
een jaar verlengd, tenzij zij wordt beëindigd.
Voor elke afzonderlijke reis begint de verzekeringsdekking:
bij annuleringsverzekeringen: bij boeking van de reis;
bij de overige verzekeringsmodules: bij het begin van de reis;
en eindigt de verzekeringsdekking;
bij annuleringsverzekeringen: bij begin van de reis;
bij overige verzekeringsmodules: na het einde van de reis of - eerder - na een reisperiode van 56 dagen bij vakantie- en zakenreizen, tenzij de reis vertraging oploopt om redenen waarvoor u niet verantwoordelijk bent.
Als vervoer medisch gezien niet mogelijk is, worden medische behandelingen vergoed totdat vervoer weer verantwoord is, echter niet langer dan tot vier weken na afloop van de voor deze reis afgesloten verzekering.
De verzekeringsdekking wordt geschorst tijdens militaire operaties.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering een maand voor het einde van elk verzekeringsjaar bij LTA opzeggen. Daarnaast mag u de verzekering opze ggen binnen een maand nadat een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Verder mag de
verzekeringnemer de verzekering binnen 14 dagen na het afsluiten, zonder opgave van redenen, schriftelijk herroepen.
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