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Product:

Reisverzekering All in One

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 All in One, 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?

Wat is niet verzekerd?

Annuleringsverzekering (inclusief reisonderbrekingsverzekering)

In a l le d e k k in g s m o d u l e s:

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 vaccinatieintolerantie, zwangerschap, verlies, veranderen of begin van baan, scheiding, in te
halen examens, oproep voor militaire dienst of als getuige in een rechtszaak of door
schade aan geboekte accommodatie), wordt de volgende schade vergoed tot maximaal
het contractueel overeengekomen compensatiebedrag per reis:



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;

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 reis.



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.

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)

A an vu l le n d b ij d e an n u l er i n g s v er z e k er i n g e n d e
r ei s o n d er b r e k in g s ver z e k er i n g :

- en een regeling voor thuisisolatie (quarantaine) voor en tijdens een verzekerde reis.



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;

onderbrekingsverzekering.



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);

Omboekingskostenverzekering (“vroegboekers-verzekering”)



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

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.



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.

De extra verzekering is een aanvulling op de Annuleringsverzekering en de Reis-

Reisbagageverzekering
Uw reisbagage is tegen dagwaarde verzekerd en tijdens de reis aangekochte goederen
tegen aanschafwaarde, d.w.z. alle artikelen voor persoonlijk gebruik, inclusief
geschenken, souvenirs, bont, sieraden, edelmetalen, kostbare voorwerpen, foto- en
filmcamera's, computerapparatuur (inclusief elektronische communicatie-, afspeel- en
entertainmentapparatuur met toebehoren), tot maximaal EUR 3.000 voor volwassenen
en EUR 1.500 voor kinderen jonger dan 16 jaar; en tot maximaal EUR 750 per
afzonderlijk artikel. Bij beschadigde goederen worden de reparatiekosten vergoed en
bij identiteitsdocumenten de vervangingswaarde.
Bagage die in bewaring is gegeven bij een bagagedepot, bij een verblijfsaccommodatie
of bij een transportbedrijf, is gedurende die tijd tegen verlies en schade verzekerd.
Tijdens de rest van de reis (maar niet 's nachts in een voertuig dat meer dan 2 uur
geparkeerd staat) zijn verlies en schade door diefstal of beroving, afpersing met
geweld, opzettelijke beschadiging van goederen door derden, ongevallen waarbij de
verzekerde zwaargewond raakt of waarbij een transportmiddel schade lijdt, brand,
natuurrampen of overmacht verzekerd.
Als uw ingecheckte bagage meer dan 24 uur te laat aankomt, worden de noodzakelijke
vervangingsaankopen tot EUR 500 per persoon vergoed.

Voor zover separaat is overeengekomen: Covid-19 reisbescherming
Er is geen verzekeringsdekking voor reiswaarschuwingen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (Annuleringsverzekering) en kosten vanwege officieel opgelegde
quarantainemaatregelen op de vakantielocatie, die ontstaan direct na binnenkomst in het
vakantieland.

A an vu l le n d b ij d e r ei s b a g ag e v er z ek er i n g :


Contant geld, waardepapieren, vervoerbewijzen, allerlei soorten documenten;



Gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, steeds met toebehoren, en
sporttoestellen en fietsen zolang ze in gebruik zijn.

A an vu l le n d b ij d e r ei s v er z ek er in g v o o r z i e kt e ko st e n in h et
b u it en la n d :


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;

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:



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.

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 of een eigen risico van 10%
van het te vergoeden bedrag; voor personen van 70 jaar en ouder is er een eigen
risico van 20% van de gemaakte kosten in geval van een onverwacht ernstige
ziekte;
Reisbagageverzekering: geen eigen risico;
Reisverzekering voor ziektekosten in het buitenland: tot 70 jaar geen eigen risico
of een eigen risico van 100 euro per schadegeval; eigen risico vanaf 70 jaar van
100 euro per schadegeval.

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.
24-uurs alarm- en servicecentrale

Waar ben ik gedekt?



U bent wereldwijd verzekerd.

!

Met betrekking tot 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.

!

Met betrekking tot de reisbagageverzekering:
Kostbaarheden ingecheckt als bagage of zich in een geparkeerd voertuig
bevinden zijn niet verzekerd. Kostbaarheden in een kluis of in een andere
gesloten en beveiligde ruimte en kostbaarheden die u op een veilige manier bij u
draagt.
Gevolgschade is niet verzekerd.
Schade als gevolg van vergeten, laten liggen, hangen of staan, of verliezen is niet
verzekerd.
In geval van kamperen: enkel verzekeringsdekking indien gekampeerd wordt op
een officieel kampeerterrein;
De vergoeding bedraagt maximaal EUR 1.500 voor kostbaarheden (inclusief
computerapparatuur), EUR 250 voor brillen en contactlenzen, en EUR 500 voor
geschenken en souvenirs, per verzekerde gebeurtenis. Voor de overige bagage
maximaal de dagwaarde van de beschadigde goederen, de noodzakelijke
reparatiekosten voor beschadigde artikelen en niet meer dan de dagwaarde, de
materiële waarde voor films, beeld-, geluids- en gegevensdragers en de officiële
tarieven voor vervanging van identiteitsdocumenten.

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
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 gecontroleerd. 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. 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
verzekerde 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.
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 v an schade een LTA-schadeformulier inclusief vragenlijst voor medische
verklaring in te vullen en kopieën van de boekingsdocumenten, originele annuleringskostennota('s), eventuele verdere documenten en betalingsbewijzen per omgaande in te dienen.
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 na verzekerde gebeurtenis onder reisbagageverzekering
Schade direct melden aan de vervoerder of de verblijfsaccommodatie. Schade die niet uiterlijk waarneembaar is, moet onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan de vervoerder worden gemeld, uiterlijk
binnen 7 dagen na ontvangst van de bagage. Schade door strafbare handelingen moet onmiddellijk worden gemeld bij de politie. Aan de verzekeraar moet het LTA-schadeformulier, bevestiging van schade
door de vervoerder/logiesverstrekker, proces-verbaal van de politie ingeval strafbare feiten, lijst van de betrokken voorwerpen en aankoopbewijzen worden verstrekt.
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
door 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 niet-betaling 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 reis 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 aan 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 opzeggen 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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