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De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende reisverzekering vormen samen met de Algemene voorwaarden
Idéaalpakket één geheel. De Algemene voorwaarden Idéaalpakket gelden, tenzij hiervan in de bijzondere voorwaarden
van deze module wordt afgeweken.
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Artikel 1 - Aanvullende begripsomschrijvingen
Familieleden
•
1e graad: uw (ex)echtgenoot of (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd
partnerschap of een samenlevingscontract hebt, ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen,
adoptiekinderen en stiefkinderen;
•
2e graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen.
Kinderen
Uw eigen kinderen, uw geadopteerde kinderen en uw stiefkinderen.
Marktwaarde
De marktprijs bij verkoop door de verzekerde van verzekerde voorwerpen in de staat, zoals die was onmiddellijk vóór het
schadevoorval.
Ongeval
Een gebeurtenis waaruit een medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een
onvoorzien, plotseling en onverwachts van buiten inwerkend uitwendig geweld op het lichaam van verzekerde.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. Acute vergiftiging
Acute vergiftiging die het gevolg is van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste
stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van genees-, genot- of narcosemiddelen.
2. Besmetting
Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een
onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging om een
mens, dier of zaken te redden.
3. Binnenkrijgen van stoffen
Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of
de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen.
4. Spierletsels
Ontwrichting of scheuring van spier- en/of bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats
geneeskundig worden vastgesteld.
5. Verstikking
Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek of hitteberoerte.
6. Uitputting
Uitputting, verhongering, verdorsting en/of zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden.
Opzet
Er is sprake van schade door opzet, als de schade het beoogde doel, het zekere gevolg of redelijkerwijs te verwachten gevolg is
van een bepaald handelen of nalaten.
Reisbagage
Alle voorwerpen die de verzekerden op reis met zich meenemen voor privé doeleinden. Nadrukkelijk valt hieronder
recreatiemateriaal zoals ski’s en toebehoren, (wind)surfmateriaal, kampeertent, kampeeruitrusting, ongemotoriseerde
vervoermiddelen, kinderwagens, lijfsieraden.
Reisdocumenten
Paspoort, toeristenkaart, visum, identiteitsbewijs, reisbiljet, rijbewijs, kentekenbewijs.
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Vakantieverblijf
Hotelkamer, appartement, (sta)caravan, tent en (recreatie)woning te gebruiken voor vakantie doeleinden. Een mobiel verblijf als
kampeerauto of pleziervaartuig is hier niet onder begrepen.
Verzekerde(n)
1. u, de verzekeringnemer;
2. de partner van de verzekeringnemer en/of kinderen die bij verzekeringnemer inwonen;
3. de uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar, die door verzekeringnemer worden onderhouden;
4. de door co-ouderschap uitwonende kinderen tot 27 jaar.
De hierboven genoemde personen gelden alleen als verzekerde(n) als:
•
zij een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben;
•
staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA);
•
premie is betaald.
5. kinderen en/of tot het huishouden van verzekeringnemer behorende kinderen zijn, totdat zij de leeftijd van 5 jaar hebben
bereikt, automatisch meeverzekerd tot maximaal 10% van de vastgestelde verzekerde sommen voor blijvende invaliditeit
of overlijden, zonder dat hier extra premie voor verschuldigd is.

Artikel 2 - Gewijzigde omstandigheden
De volgende wijzigingen moeten binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum aan AnsvarIdéa worden doorgegeven:
1. verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het polisblad;
2. verhuizing naar een ander adres.

Artikel 3 - Waar en wanneer bent u verzekerd
1.

Verzekerde reis
Verzekerd is een reis met een recreatieve bestemming en een maximale duur van 90 aaneengesloten dagen. Daarnaast
geldt het volgende:
a.
bij een reis in Nederland moet sprake zijn van betaling en een duur van minstens 2 dagen (1 nacht). Bij een beroep
op de polis moet de verzekerde dit aantonen door het originele boekingsformulier of de verblijfsnota te over leggen;
b.
een stage in het buitenland is ook verzekerd als dit blijkt door aantekening op het polisblad, tenzij voor de stage een
vergoeding wordt ontvangen;
c.
een zakenreis is alleen verzekerd als dit blijkt door aantekening op het polisblad;
d.
wanneer de maximale reisduur van 90 dagen wordt overschreden vanwege onvoorziene vertraging, ontstaan buiten
de wil van de verzekerde, blijft ook voor de periode van overschrijding sprake van een verzekerde reis.

2.

Begin en einde van de reis
De reis begint op het moment dat de verzekerde en/of de bagage de woon- of verblijfplaats heeft verlaten en duurt tot
het moment dat:
a.
de verzekerde en/of de bagage is teruggekeerd in deze plaats;
b.
de verzekerde door bemiddeling van de ANWB Alarmcentrale in een ziekenhuis in Nederland is aangekomen.
Het moment waarop de reis begint en eindigt moet binnen de contractperiode vallen.

3.

Geldigheidsgebied
De verzekering is afhankelijk van de op het verzekeringsbewijs vermelde dekking van kracht voor reizen in:
a.
Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko,
Syrië, Tunesië en heel Turkije.
b.
Wereld
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Artikel 4 - Dekking
1.

Bagage
AnsvarIdéa vergoedt per reis, tot maximaal de verzekerde sommen vermeld op het verzekeringsbewijs, schade aan, diefstal
of verlies van:
a.
reisbagage voor eigen gebruik, die meegenomen of verstuurd is vanaf het woonadres van de verzekerde;
b.
reisdocumenten.

2.

Aansprakelijkheid vakantieverblijven
AnsvarIdéa vergoedt tot de op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde som per reis de kosten die aan de verzekerde in
rekening zijn gebracht - of van hem zijn gevorderd - naar aanleiding van schade toegebracht aan het gehuurde of in gebruik
gegeven vakantieverblijf dan wel aan de daarin aanwezige inventaris, voor zover de schade niet is te wijten aan opzet of
grove schuld van de verzekerde.

3.

Geneeskundige kosten
AnsvarIdéa vergoedt de kosten van:
a. Medisch noodzakelijke geneeskundige behandeling van de verzekerde tijdens de reis. Om voor vergoeding in
aanmerking te komen moet de verzekerde rechten kunnen ontlenen aan een in Nederland gesloten basis
zorgverzekering. Het recht op vergoeding geldt uitsluitend voor die kosten die vanwege toepassing van een eigen
risico, een vergoedingsmaximum, dan wel andere uitsluiting of beperking, niet uit hoofde van de hiervoor bedoelde
zorgverzekeringen worden vergoed. AnsvarIdéa vergoedt in dat geval de kosten van:
•
honoraria van artsen;
•
ziekenhuisopname en operatie;
•
door een arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken, verband- en geneesmiddelen;
•
door een ongeval noodzakelijk geworden eerste prothese(n) en krukken op voorschrift van een arts, op basis van
het Nederlands Orthobandatarief.
AnsvarIdéa vergoedt deze kosten ook na de reis- en/of verzekeringsduur, als:
•
een verzekerde tijdens de reis opgenomen wordt in een ziekenhuis in het buitenland en daarin moet verblijven
tot na de reis- en/of verzekeringsduur;
•
deze voortkomen uit een verzekerd ongeval en voor zover de kosten in Nederland worden gemaakt. U hebt hierop
recht tot uiterlijk de 365ste dag na de datum van het ongeval.
b.

Tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval tijdens de reis tot maximaal de op het verzekeringsbewijs
vermelde verzekerde som per verzekerde. Voor zover niet elders verzekerd en uiterlijk tot de 365ste dag na de
ongevalsdatum. AnsvarIdéa vergoedt de kosten van:
•
honoraria van tandartsen of artsen voor tandheelkundige behandeling;
•
door of op voorschrift van een (tand)arts gemaakte röntgenfoto’s in verband met de behandeling;
•
door de (tand)arts voorgeschreven geneesmiddelen;
•
reparatie of vervanging van een kunstgebit of kunstmatige elementen van het gebit.
Als de kosten niet het gevolg zijn van een ongeval, vergoedt AnsvarIdéa deze alleen voor zover de behandeling naar het
oordeel van de behandelend (tand)arts niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland.

4.

Ongevallen
Indien de module ongevallen van het AnsvarIdéa Idéaalpakket niet apart is medeverzekerd is de module ongevallen
uitsluitend tijdens de periode van de verzekerde reis van toepassing.

5.

Wintersport
Indien wintersport is mee verzekerd dan biedt deze verzekering, in tegenstelling tot artikel 6.8 van deze voorwaarden,
dekking voor wintersport met uitzondering van; ijshockey, skialpinisme, skispringen, skibob, bobsleeën, skeleton, rodelen,
skizeilen, swingbo, ijszeilen, biatlon alsmede deelname aan- of voorbereiding tot wintersportwedstrijden.
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Tevens vergoedt AnsvarIdéa, voor zover niet elders verzekerd, de kosten van skipassen, skilessen en gehuurde ski-uitrusting,
als een verzekerde door een hem overkomen ongeval of acute ziekte voortijdig van zijn reis terugkeert (aan te tonen met een
doktersverklaring) of in een ziekenhuis wordt opgenomen. Deze kosten vergoedt AnsvarIdéa bij voortijdige terugkeer ook
voor de terugreizende meeverzekerde personen. De uitkering wordt pro rata berekend, onder aftrek van restitutie van reeds
genoten dagen. De kosten moeten op de plaats van bestemming zijn gemaakt, vooraf zijn voldaan en niet zijn begrepen in de
reissom van een geboekte vakantie.

Artikel 5 - Extra kosten / Persoonlijke hulpverlening
1.

AnsvarIdéa heeft de hulpverlening uitbesteed aan de ANWB Alarmcentrale
De ANWB Alarmcentrale kiest voor de uitvoering van de hulpverlening, voor zover mogelijk, telkens in alle redelijkheid die
oplossing die uit economisch oogpunt het meest verantwoord is. De verzekerde moet er verder rekening mee houden dat:
a. een vergoeding wordt verleend onder aftrek van besparingen, restituties en dergelijke;
b. geen vergoeding wordt verleend als hulpverlening nodig is door een gebeurtenis die verband houdt met ziekte,
aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde voor aanvang van de reis al in het buitenland onder behandeling was
of van plan was in het buitenland behandeld te worden;
c. recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten wordt verleend op voorwaarde dat verzekerde bij een Nederlandse
zorgverzekeraar een basisdekking heeft. Het recht op hulp- verlening en/of vergoeding van kosten geldt uitsluitend
voor die kosten c.q. hulpverlening, die vanwege toepassing van een eigen risico, een vergoedingsmaximum, dan wel
andere uitsluiting of beperking, niet uit hoofde van de hiervoor bedoelde zorgverzekeringen worden verleend c.q. wordt
vergoed.

2.

Om voor hulpverlening volgens deze voorwaarden in aanmerking te komen is de verzekerde verplicht:
a. altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de ANWB Alarmcentrale. Deze bepaalt de concrete inhoud en omvang
van de hulpverlening. Als de hulpverlening verband houdt met medische aspecten, brengt het medisch team van de
ANWB Alarmcentrale zo nodig bindend advies uit;
b. volledige medewerking te verlenen aan de hulpverlening en zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de ANWB
Alarmcentrale en de hulpverleners ter plaatse;
c. de rekening(en) van de ANWB Alarmcentrale voor diensten en/of kosten, waarop een verzekerde volgens deze
voorwaarden geen recht heeft, binnen 30 dagen na dagtekening van deze rekening(en) te betalen aan de ANWB
alarmcentrale.

3.

4.

De verzekerde heeft uitsluitend recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten voor zover deze:
a. het gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis die de verzekerde overkomt en plaatsvindt gedurende een verzekerde
reis naar of vanuit het buitenland of gedurende dat verblijf in het buitenland, en;
b. gemaakt zijn met voorafgaande toestemming van de ANWB Alarmcentrale, en;
c. (medisch) noodzakelijk en redelijk zijn.
Er bestaat recht op:
a. Repatriëring na overlijden
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt het vervoer van het stoffelijk overschot van verzekerde naar de woonplaats
van verzekerde. Na voorafgaande goedkeuring door de ANWB Alarmcentrale vergoedt AnsvarIdéa de kosten van
begrafenis of crematie ter plaatse en de daarmee verband houdende reis- en verblijfskosten (vice versa) van maximaal 2
personen. Tot maximaal het bedrag dat zou zijn bespaard met het niet repatriëren van het stoffelijk overschot, maar niet
meer dan € 5.700,-.
b.

Medische bijstand en repatriëring bij ernstige ziekte of ongeval
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt het (zieken)vervoer, inclusief noodzakelijke (medische) begeleiding, van de
verzekerde naar de woonplaats van verzekerde. Daarnaast regelt en betaalt de hulpdienst de repatriëring van
verzekerde kinderen beneden de 16 jaar, als degenen die in het buitenland zorg dragen voor de kinderen door een
ernstige ziekte of ongeval hiertoe niet in staat zijn.
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Na voorafgaande goedkeuring door de ANWB Alarmcentrale vergoedt AnsvarIdéa ook:
•
de extra reis- en verblijfkosten van de terugreis met privé-vervoermiddel of openbaar vervoer van de verzekerde(n)
en, als dat noodzakelijk is voor bijstand, van één reisgenoot;
•
de reiskosten voor ziekenhuisbezoek aan de verzekerde met privé-vervoermiddel of openbaar vervoer, die gemaakt
zijn door de overige verzekerden of één reisgenoot, tot maximaal € 230,- per gebeurtenis;
•
de reis- en verblijfkosten (vice versa) van één persoon, als de getroffen verzekerde alleen reist of
verzorger/begeleider was van een verzekerde, die lichamelijk of geestelijk gehandicapt is;
•
de extra reis- en verblijfkosten van de terugreis met privé-vervoermiddel of openbaar vervoer van meereizende
verzekerden, als de getroffen verzekerde bestuurder was van het vervoermiddel waarmee de reis is gemaakt en in
het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is. De maximale vergoeding voor het privévervoermiddel is gebaseerd op de “Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding” van De Letselschade Raad
(www.deletselschaderaad.nl).
c.

Toezending van medicijnen
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt de toezending van ter plaatse niet verkrijgbare medicijnen, mits deze door
een arts zijn voorgeschreven. De aankoopkosten, kosten van douaneheffing en retourvracht komen op basis van deze
voorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking.

d.

Voorschot van geneeskundige kosten in het buitenland
Bij ziekenhuisopname van een verzekerde in het buitenland neemt de ANWB Alarmcentrale contact op met de
zorgverzekeraar van de verzekerde om directe betaling van de geneeskundige kosten te laten waarborgen. In noodgevallen schiet de ANWB Alarmcentrale deze kosten voor, mits een deugdelijke garantiestelling of een deposito wordt
afgegeven. Het voorgeschoten bedrag moet zo spoedig mogelijk na terugkomst van de verzekerde in het land van
domicilie worden terugbetaald. De ANWB Alarmcentrale verricht onderzoek naar de medische noodzaak en de duur
van de ziekenhuisopname en gaat tevens na of declaraties van geneeskundige kosten correct zijn.

e.

Het regelen van opsporing, redding en berging
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt, na ongeval of vermissing, de organisatie van opsporing, redding en berging
van verzekerde door een bevoegde instantie tot maximaal € 11.500,- per gebeurtenis.

f.

Vergoeding van terugroeping naar de woonplaats
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt de terugkeer van verzekerde naar de woonplaats van verzekerde en van de
eventuele terugreis naar de oorspronkelijke vakantiebestemming binnen de oorspronkelijke reisduur in verband met:
•
het bijwonen en/of regelen van een begrafenis of crematie van niet-meereizende huisgenoten of familieleden in
de 1e of 2e graad of in verband met levensgevaar van deze personen, mits dit gezien de gezondheidstoestand
redelijkerwijs niet te voorzien was;
•
belangrijke materiële beschadiging aan zijn eigendommen en/of woning, waardoor zijn aanwezigheid dringend
gewenst is.

g.

Vergoeding van telecommunicatiekosten
AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal het op het verzekeringsbewijs vermelde bedrag per gebeurtenis, de kosten die zijn
gemaakt om in verband met de hulpverlening via (tele)communicatiemiddelen contact te onderhouden met de ANWB
Alarmcentrale. Wanneer dergelijke kosten betrekking hebben op contacten met anderen dan de ANWB Alarmcentrale,
worden die kosten uitsluitend vergoed wanneer verzekerde kan aantonen dat die contacten noodzakelijk waren naar
aanleiding van de gebeurtenis waarvoor een beroep op hulpverlening is gedaan.

h.

Hulp bij verlies paspoort en/of visum
Bij verlies van het paspoort of visum is de ANWB Alarmcentrale de verzekerde behulpzaam bij ambassades, consulaten
en andere officiële instanties.
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i.

Vergoeding bij oponthoud
Na voorafgaande goedkeuring door de ANWB Alarmcentrale worden de extra reis- en verblijfkosten betaald bij
overschrijden van de oorspronkelijke terugreisdatum door gedwongen oponthoud als gevolg van lawine, bergstorting,
mist, natuurgeweld, abnormale sneeuwval en staking bij vervoersondernemingen.

Artikel 6 - Uitsluitingen
Er bestaat geen recht op hulpverlening of een uitkering bij ongeval, schade, diefstal of verlies, veroorzaakt of ontstaan door:
1.
opzet of goedvinden van de verzekerde of een belanghebbende;
2.
deelname aan een vechtpartij, tenzij er sprake is van rechtmatige zelfverdediging;
3.
het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe;
4.
grove schuld of grove roekeloosheid, tenzij het gaat om een poging tot redding van mens of dier;
5.
het voorbereiden op, of deelnemen aan, snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en
motorvaartuigen. Deze uitsluiting geldt niet als er sprake is van betrouwbaarheids- en oriëntatie-evenementen, die in
Nederland plaatsvinden en waarbij de snelheid voor de uitslag niet beslissend is;
6.
overmatig gebruik van alcoholhoudende drank of gebruik van verdovende, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke
middelen (waaronder soft- en harddrugs);
7.
deelname aan of het willens en wetens bijwonen van een vliegtuigkaping, staking of terroristische actie;
8.
beoefening van een wintersport: elke sport op sneeuw of ijs, tenzij apart meeverzekerd zie artikel 4.5. Wel verzekerd is:
- sleeën door kinderen tot 14 jaar;
- schaatsen;
- langlaufen.
9.
beoefening van sporten met meer dan een normaal risico, zoals abseilen, bergbeklimmen (tenzij het om een tocht gaat langs
gebaande wegen of over terreinen, die ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn), bungeejumpen, canyoning, deltavliegen,
duiken buiten een dieptelimiet van 40 meter, hanggliding, paardenwedstrijden, parachutespringen, parasailing, ultralight
vliegen, vechtsporten, wielerwedstrijden. Deze uitsluiting geldt ook voor andere sporten met een kans op ongevallen, die
gelijkgesteld kunnen worden aan deze sporten;
10. molest;
11. atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan en waar ze zich hebben voorgedaan.
Er bestaat geen recht op vergoeding voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, als de verzekerde niet de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen om dit te voorkomen. Daarvan is in ieder geval sprake bij:
12. diefstal van bagage, met name de daartoe behorende kostbare voorwerpen, die de verzekerde zonder toezicht heeft
achtergelaten, tenzij de betreffende bagage was achtergelaten in een deugdelijk afgesloten ruimte en de bevoegde instanties
sporen van braak aan de buitenzijde hebben vastgesteld;
13.

diefstal uit of vanaf een vervoermiddel, tenzij de verzekerde bewijst dat:
•
er sprake was van een deugdelijk afgesloten vervoermiddel, én;
•
door de bevoegde instanties sporen van braak (materiële schade) aan de buitenzijde van het vervoermiddel vastgesteld,
én;
•
de ontvreemde zaken van buitenaf niet zichtbaar waren, omdat ze waren opgeborgen in een afgesloten
kofferruimte. Van een vervoermiddel met een derde of vijfde deur moet de kofferruimte zijn afgedekt met een
zogenaamde hoedenplank of rolhoes, óf;
•
de ontvreemde zaken zich bevonden in een goed afgesloten harde bagage- of skibox. De box moet goed op het
vervoermiddel vastzitten, zodat deze niet gemakkelijk verwijderd kan worden, én;
•
de diefstal zich niet heeft voorgedaan tussen 22.00 en 07.00 uur plaatselijke tijd.
Bij diefstal uit een vervoermiddel van reisdocumenten, lijfsieraden, juwelen, horloges, mobiele telefoons, foto-, film- beeld-,
geluids- en computerapparatuur geldt, als aan de vijf hiervoor genoemde voorwaarden voldaan is, bovendien een maximale
uitkering van € 500,- voor alle voorwerpen tezamen;
14. diefstal uit een tent, aanhangwagen- of vouwwagen, met name kostbare voorwerpen en reisdocumenten, die onbeheerd zijn
achtergelaten in een tent, waaronder ook de (voor)tent van een caravan, of kampeerauto, (bagage)aanhangwagen of een
vouwwagen.
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Er bestaat geen recht op vergoeding voor verlies, diefstal of beschadiging van:
15. niet verzekerde bagage:
a.
een verzameling, zoals een munten- of postzegelverzameling;
b.
geld, cheques, creditcards, bank/giropasjes, waardepapieren van welke aard dan ook, behalve reisdocumenten;
c.
gereedschappen, behalve auto- en motor gereedschappen tot maximaal € 350,-;
d.
antieke voorwerpen, kunstobjecten en kostbaarheden, behalve lijfsieraden en horloges;
e.
dieren;
f.
vaartuigen (behalve opblaasboten en zeilplanken tot maximaal € 350,-), luchtvaartuigen (inclusief deltavleugels, zeil-,
vlieg- en valschermzweefuitrusting), motorrijtuigen (inclusief bromfietsen), kampeerwagens en andere voertuigen.
Een en ander inclusief accessoires, onderdelen en toebehoren;
g.
voorwerpen voor zakelijk of beroepsmatig gebruik, monstercollecties en enig ander voorwerp dat de verzekerde bij
zich heeft uit hoofde van zijn bedrijf of beroep;
h.
schade aan ski’s bestaande uit het loslaten van skikanten en/of de schade die is ontstaan door deelname aan of
voorbereiding tot ski- of langlaufwedstrijden;
i.
reisbagage, die bestemd is voor of eigendom is van meereizende, niet-verzekerde personen;
j.
reisdocumenten, lijfsieraden, juwelen, horloges, foto-, film- beeld-, geluids- en computerapparatuur, mobiele telefoons
als deze bij reizen per vliegtuig, bus, trein of boot niet als handbagage zijn meegenomen.
Er bestaat geen recht op vergoeding voor verlies, diefstal of beschadiging die het gevolg is van of verband houdt met:
16. slijtage, eigen gebrek, eigen bederf, langzaam inwerkende weersinvloeden, inbeslagname of verbeurdverklaring (tenzij in
verband met een verkeers- of scheepsongeval) en schade door (on)gedierte;
17. beoefening van sporten zoals genoemd onder lid 8 van dit artikel;
18. deelname aan of voorbereiding tot wintersport wedstrijden met uitzondering van de zogenaamde Gästerennen.
AnsvarIdéa vergoedt niet de kosten van geneeskundige behandeling:
19. waarvan bij het begin van de verzekering of de reis al vaststaat dat deze tijdens de reis nodig is;
20. in het land waarvan de verzekerde de nationaliteit bezit of waar hij woont en die nodig is door ziekte, afwijkingen of
aandoeningen, die al vóór of op de ingangsdatum van de reis bestonden of klachten veroorzaakten;
21. die verband houden met een bestaande zwangerschap;
22. als gevolg van een ongeval, waarvoor AnsvarIdéa geen vergoeding geeft volgens de module ongevallen;
23. die verband houden met een al eerder in het buitenland ondergane (para)medische behandeling. Ook als de verzekerde (mede)
als doel heeft op reis te gaan om een (para)medische behandeling te ondergaan, vergoedt AnsvarIdéa de geneeskundige
kosten daarvan niet.

Artikel 7 - Verplichtingen bij schade
Bij schade diefstal of verlies heeft de verzekerde de verplichting:
1. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na afloop van de verzekerde reis melding te doen bij AnsvarIdéa;
2. onmiddellijk alle maatregelen te nemen om de schade te beperken;
3. onmiddellijk aangifte te doen bij de politie van diefstal of verlies van bagage, alsmede een schriftelijk bewijs van de aangifte
bij de politie en de vaststelling van diefstal of verlies te overleggen aan AnsvarIdéa;
4. AnsvarIdéa in de gelegenheid te stellen de schade te onderzoeken. Voor het vaststellen van de schadevergoeding kan
AnsvarIdéa één of meer deskundigen (experts) inschakelen;
5. volledige medewerking te verlenen aan:
a. het behandelen van een door derden geëiste schadevergoeding;
b. het verhalen van schade door AnsvarIdéa en het overdragen aan AnsvarIdéa van alle rechten, die u of de verzekerde
met betrekking tot die schade op een derde mocht hebben, zo nodig door het ondertekenen van een akte;
6. op verzoek van AnsvarIdéa een schriftelijke en ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade aan AnsvarIdéa te overleggen en alle gevraagde bescheiden te verschaffen;
7. AnsvarIdéa een opgave te verstrekken van alle andere verzekeringen, die betrekking hebben op het verzekerde risico;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

de aanwijzingen van of namens AnsvarIdéa stipt te volgen en niets te ondernemen wat de belangen van AnsvarIdéa zou
kunnen schaden;
geen enkele toezegging, verklaring of handeling te doen, waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan worden afgeleid;
direct na het eerste verzoek van AnsvarIdéa de rechten met betrekking tot een verloren, gestolen of verduisterd verzekerd
voorwerp aan AnsvarIdéa over te dragen;
het bezit, de waarde en de ouderdom van het betreffende verzekerde voorwerp aan te tonen door middel van originele
aankoopnota’s, garantiebewijzen, opnamebewijzen van bank of giro, reparatienota’s of andere bewijsstukken;
op verzoek van AnsvarIdéa het moment van ingang en einde van de (geboekte) reis aan te tonen;
zich door een door AnsvarIdéa aangewezen arts te laten onderzoeken op de plaats, waar de arts dit onderzoek wenst te doen,
hem alle gewenste inlichtingen te geven en de voorschriften van de behandelend geneesheer op te volgen, evenals de
voorschriften van AnsvarIdéa, voor zover niet in strijd met die van de behandelend geneesheer;
de originele, volledig gespecificeerde nota’s te overleggen;

Als een verzekerde zich door een ongeval of ziekte onder geneeskundige behandeling moet stellen, is hij verplicht:
15. AnsvarIdéa daarvan onmiddellijk, zo mogelijk vooraf, op de hoogte te brengen;
16. zich te laten verplegen in de laagste klasse of in de klasse, waarvoor hij een zorgverzekering heeft afgesloten;
17. de nota’s direct na dagtekening aan AnsvarIdéa sturen.
AnsvarIdéa beslist over het recht op en de omvang van de uitkering op basis van de verzekerde verstrekte opgaven. Het is
belangrijk dat de verzekerde deze verplichtingen uit de verzekering nakomt. Komt de verzekerde de verplichtingen niet na, dan
zijn aan de verzekering geen rechten te ontlenen, indien AnsvarIdéa daardoor in een redelijk belang is geschaad.

Artikel 8 - Schaderegeling
1.

2.
3.

AnsvarIdéa gebruikt als basis voor de berekening van de schadevergoeding voor voorwerpen:
a. niet ouder dan 1 jaar: de nieuwwaarde;
b. ouder dan 1 jaar: de dagwaarde;
c. die niet vervangbaar zijn: de marktwaarde;
d. die redelijkerwijs voor herstel vatbaar zijn of vervangen kunnen worden: de herstelkosten of vervanging van het
voorwerp in natura.
AnsvarIdéa vergoedt geen hoger bedrag dan wat de verzekerde oorspronkelijk betaald heeft. Dus ook niet als het bedrag na
afschrijving op de nieuwwaarde hoger is dan de oorspronkelijke prijs.
AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal de verzekerde bedragen. Ook al is de totale waarde van de verzekerde voorwerpen hoger.
Bij overschrijding van een verzekerd maximum per verzekering verdeelt AnsvarIdéa dit maximum over de betrokken
verzekerden naar verhouding van de door ieder van hen geleden schade.
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