Toelichting

Verlenging reisverzekering NKBV

Deze aanvullende reisverzekering kan uitsluitend worden afgesloten door leden van de NKBV, als uitbreiding op de afgesloten NKBV
doorlopende reisverzekering (polisnummer 461.761).
U hebt de mogelijkheid om de dekking (nu maximaal 60 dagen) van uw doorlopende reisverzekering van de NKBV te verlengen als u
ste
langer dan 60 dagen op reis gaat. De dekking gaat in vanaf de 61 dag tot en met het einde van uw vakantiereis. Echter de maximale
periode voor de vakanties waarin eventueel aan reguliere bergsport wordt gedaan (Combinatie A.), waarvoor dekking wordt geboden, is
180 reisdagen. U kunt dan ook voor maximaal 120 dagen een verlenging van de dekking aanvragen.
Voor vakanties waarin aan zware bergsport (expedities) wordt gedaan (Combinatie B.), is de maximale periode gesteld op 93 reisdagen.
De maximale verlenging van de dekking is dan 33 dagen.
Voor de verlenging kunt u kiezen uit twee standaard combinaties:
Combinatie A. voor vakanties waarin eventueel aan reguliere bergsport wordt gedaan
Combinatie B. voor vakanties waarin aan zware bergsport (expedities) wordt gedaan.
 Onder zware bergsport (expedities) wordt verstaan activiteiten en/of beklimmingen vanaf 7.500 meter hoogte. Ook tochten naar de
Noord- en Zuidpool en de Groenlandse ijskap worden aangemerkt als expeditie.
 Bij twijfel bepaalt een door de NKBV aangewezen deskundige of het om een expeditie gaat.
Op deze verzekering zijn de NKBV reisvoorwaarden van toepassing, zie ook www.nkbv.nl/verzekeringen/reisverzekering/.
Daarin vindt u tevens de verzekerde rubrieken en bedragen.
De premie per persoon per dag is voor:
Combinatie A. € 2,00.
Combinatie B. € 13,00.
De minimumpremie per polis is gesteld op € 25,00.
Indien er hogere verzekerde bedragen gewenst zijn, kunt u contact opnemen met W.A. Hienfeld B.V.
Dit moet u doen in geval van schade
1. Neem in ernstige gevallen van ziekte en ongeval meteen contact op met de hulpverleningscentrale van uw zorgverzekeraar.
Het telefoonnummer daarvan staat vermeld op de polis of pasje van uw zorgverzekeraar. Vul dit nummer in op uw verzekeringsbewijs voordat u op reis gaat. In geval van ziekenhuisopname vraagt u om een garantieverklaring van uw zorgverzekeraar. Als er
bijzondere vervoerskosten gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld repatriëring, vraagt u om duidelijke instructies.
2. Als u in bovengenoemde situaties geen garantieverklaring krijgt of als blijkt dat de kosten niet worden gedekt, dan neemt u contact
op met de alarmcentrale van W.A. Hienfeld:
NKBV Alarmcentrale, dag en nacht bereikbaar op: +31 (0) 70-314 55 11
Algemeen correspondentieadres NKBV Alarmcentrale, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag
Meld dat u een reisverzekering heeft afgesloten bij W.A. Hienfeld via de NKBV onder polisnummer 461761 + NKBV lidnummer.
3. Het overlijden van een verzekerde moet direct en rechtstreeks worden gemeld bij W.A. Hienfeld: +31 (0) 20-5 469 469.
4. Houdt u steeds de volgende belangrijke gegevens bij de hand: verzekeringspapieren, uw pasje en uw paspoort. Daarnaast zijn ook
telefoonnummer, naam en adres van uw zorgverzekeraar van belang. Vergeet daarbij niet het relatie- of polisnummer.
5. Nota’s van geneeskundige behandeling stuurt u eerst naar uw zorgverzekeraar. De kosten die niet worden vergoed, en de kosten
die vallen binnen uw eigen risico, kunt u vervolgens indienen bij W.A. Hienfeld. Het is belangrijk deze volgorde aan te houden. Uw
zorgverzekeraar zal pas na ontvangst van de originele nota's, uw eigen risico afschrijven. Vraag om een bevestiging.
6. Doe bij verlies of diefstal van bagage altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Vraag om een schriftelijke verklaring.
7. Bewaar beschadigde voorwerpen zodat de assuradeuren de schade kan vaststellen.
8. Als er schade wordt opgelopen bij vervoer per trein, vliegtuig, schip of bus, dient deze schade aan de vervoersmaatschappij te
worden gemeld. Vraag dan om een schriftelijke verklaring.
9. Een snelle afhandeling van de schade kunt u bevorderen door, samen met het volledig ingevulde schadeformulier, de originele
nota's, het attest van de behandelende arts ter plaatse, rapporten van politie en vervoerders (PIR), plaatsbewijzen e.d. mee te
sturen. Als u nog niet in het bezit bent van een schadeformulier kunt u dat opvragen bij: W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070
AC Amsterdam of downloaden van de NKBV-website www.nkbv.nl/verzekeringen/calamiteiten/
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