REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

Veel reis- en annuleringsverzekeringen hebben een clausule waarin staat dat
ongevallen ten gevolge van bestaande aandoeningen zijn uitgesloten. Mocht u een
reisverzekering hebben, kijk dan altijd of de bovengenoemde clausule daarin is
opgenomen. Een reisverzekering dient als aanvulling op de reeds afgesloten
verzekeringen. De reisverzekering biedt alleen dekking wanneer er op de eerder
afgesloten verzekeringen geen dekking is.
In samenwerking met Ocean Groepsverzekeringen introduceert Diabetesvereniging
Nederland (DVN) exclusief voor leden een doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
De verzekering wordt ondergebracht bij verzekeraar Chartis Insurance.
Dekking
U en uw gezin zijn twaalf maanden per jaar verzekerd gedurende zomer- en
winter(sport)vakanties, korte vakanties en recreatieve onderwatersporten. Een reis mag niet
langer dan 90 dagen aaneengesloten duren. Daarbij heeft u de beschikking over een
persoonlijke ongevallenverzekering.
Premie
U betaalt een voordelige premie. Deze is afhankelijk van uw keuze voor de standaarddekking
of de uitgebreide dekking. Op de volgende pagina vindt u het dekkingsoverzicht van Ocean
Groepsverzekeringen. Standaarddekking voor een alleenstaande kost per jaar € 62,50 en
een uitgebreide dekking kost € 137,50. De kosten van een gezinspolis standaarddekking zijn
€ 95,00 per jaar en voor een uitgebreide dekking gezin € 162,50.
Meteen afsluiten?
U kunt het aanvraagformulier downloaden via www.dvn.nl of aanvragen bij de
klantenservice via 033 – 463 05 66. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:
Diabetesvereniging Nederland, afdeling Verzekeringen, Postbus 470, 3830 AM Leusden.
Wij controleren uw lidmaatschapsnummer, waarna het formulier naar Ocean
Groepsverzekeringen wordt gestuurd.
Informatie
Om deze verzekering te kunnen afsluiten, moet u lid zijn van DVN.
Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan! Dat kan via www.dvn.nl of door te bellen met de
klantenservice: 033 - 463 05 66.

Op de volgende pagina vindt u het ‘dekkingsoverzicht reis- en annuleringsverzekering DVN’.

02-2012

Dekkingsoverzicht reis- en annuleringsverzekering DVN
Standaard
Bagage
Max. € 7.500 per jaar
Geld/waardepapieren
Medische kosten
gemaakt in Nederland
gemaakt buiten Nederland
Tandheelkundige kosten
gemaakt in Nederland
gemaakt buiten Nederland
Ongevallen
Overlijden door ongeval
Tot 16 jaar/ouder dan 69
Blijvende invaliditeit door een ongeval
Tot 16 jaar/ouder dan 69
Hulpverlening
Huur vervangend vervoermiddel per dag
Hulpverlening AIG
Reddings-, repatriërings- en transportkosten
Vervoerskosten stoffelijk overschot
Vertraging van bagage
Vertraging van vliegtuig
Aansprakelijkheid particulieren
Annuleringskosten
per persoon
maximum per jaar
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