Belangrijke Uitsluitingen en Beperkingen

Samenvatting van de Polis
Onderstaand vindt u samengevat de belangrijkste kenmerken van uw verzekering. Deze samenvatting beschrijft
echter niet alle voorwaarden van uw polis. Gelieve dus tijd te nemen om het polisdocument door te lezen om er
zeker van te zijn dat u begrijpt waarvoor u gedekt bent.
Verzekeraar: Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Zweden met registratienummer 516401-8482,
staat garant voor deze verzekering. Solid Insurance is een verzekeringsmaatschappij met hoofdzetel in Zweden
en volgt de reglementen van het FSA in Zweden (Referentienummer: 401229).
Type van Dekking: Dit is een reispolis die, onderworpen aan voorwaarden en uitsluitingen zoals beschreven in
het Polisdocument, financiële bescherming en medische bijstand verleent voor uw reis.

Samenvatting van Dekking, Limieten en Eigen Risico
Eigen Risico

POLISSCHEMA

Territoriale Beperkingen
De dekking van uw polis is slechts voorzien voor gebied 2: Het Europese Continent ten westen
van het Oeralgebergte, Madeira, Canarische Eilanden, Ijsland, de Azoren, Mediterrane Eilanden
en niet-Europese landen die grenzen aan het Mediterrane gebied (uitgezonderd Algeriije, Israël,
Libanon en Libië)
Familieleden
Betekent broer, schoonbroer,
geregistreerde partner, dochter, schoondochter, verloofde,
kleinkind, wettelijke voogd, ouder, schoonouder, zus, schoonzus, zoon, schoonzoon of
echtgeno(o)t(e) die in uw land van domicilie wonen.
Sport en vrijetijdsactiviteiten
U bent automatisch verzekerd voor de onderdelen medische onkosten in deze polis wanneer u
deelneemt aan één van de Aanvaardbare sporten en vrijetijdsactiviteiten in deze polis.
Schadeclaims die het gevolg zijn van eender welke activiteit die niet in de lijst staat en waar u aan
deelgenomen hebt, zal niet worden gedekt.

Deel A – Reisbijstand
Juridische Bijstand
Verloren of Gestolen Documenten Bijstand
Tolk
Verzenden van Berichten

Uitsluiting / Beperking
Wetgeving en Bevoegdheid
Uw polis is onderworpen aan de Wetgeving van uw land van domicilie, tenzij we specifiek anders
overeengekomen zijn.

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Deel B – Annulerings- of Verkortingskosten
Annulering of verkorting

€ 500

€15

Belangrijke informatie

€ 1,500
€ 150
€ 250
€ 400

€ 75

Verzekeringsperiode
De polis die u afgesloten hebt zal u verzekeren voor de periode die aangegeven staat in uw
verzekeringscertificaat.

€ 75

Annuleringsrecht

Deel C – Bagage en Paspoort
Bagage (maximum)
- Limiet Enkel Voorwerp
- Limiet Kostbaarheden in Totaal
Verloren of gestolen Paspoort, identiteitskaart of visum

We hopen dat u tevreden bent met de dekking die deze polis biedt. U hebt echter het recht om te annuleren
binnen 14 dagen na het afsluiten van de polis. Gelieve uw terugbetalingsverzoek per e-mail te sturen aan:
refunds@europeaninsuranceservices.eu.

Hoe dien ik een Schadeclaim in
Indien u een schadeclaim wil indienen, gelieve een schadeclaim formulier in te vullen binnen 31 dagen na het
gebeuren. Gelieve uw verzoek te sturen aan: claims@europeaninsuranceservices.com

