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Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
De	Defensieverzekering	is	geschikt	voor	Officieren,	Adelborsten	en	Cadetten	die	werkzaam	zijn	bij	Defensie.	Deze	verzekering	vergoedt	schade
als	u	op	reis	bent.	U	heeft	ook	de	mogelijkheid	om	een	partner	en/of	kinderen	mee	te	verzekeren.

Extra	informatie

Als	u	ook	uw	dienstreizen	meeverzekerd,	zijn	ook	uw	reizen	verzekerd	welke	in	het	kader	van	een	dienstopdracht	worden	gemaakt,	voor	zover
deze	reizen	niet	langer	duren	dan	de	gekozen	aaneengesloten	periode.	U	kiest	uit	60,	180	of	365	dagen.

Wat	is	ver ze kerd?
U	krijgt	altijd	hulp	van	De	Goudse	Alarmcentrale.	Bij
een	ongeluk	of	ziekte	regelen	en	vergoeden	wij
vervoer	naar	huis	of	extra	verblijfskosten,	hulp	aan
uw	gezin	en	repatriëring.

Extra	informatie

Repatriëring	betekent	dat	wij	u	naar	huis	brengen	na
een	ongeval	of	bij	overlijden.	We	vergoeden	ook
vervangend	vervoer	als	uw	voertuig	kort	voor	of
tijdens	uw	reis	uitvalt.

Me disch
U	heeft	recht	op	vergoeding	van	kosten	voor	een
spoedeisende	en	onverwachte	medische
behandeling	in	het	buitenland.	Het	is	noodzakelijk	dat
u	een	Nederlandse	zorgverzekering	hebt.

Extra	informatie

De	noodzaak	voor	de	medische	zorg	moet	tijdens	uw
reis	zijn	ontstaan	en	mag	niet	te	voorzien	zijn
geweest	toen	u	op	reis	ging.	Het	vrijwillige	eigen
risico	van	uw	zorgverzekering	is	niet	gedekt.

Ba ga ge
Met	het	onderdeel	Bagage	bent	u	verzekerd	tegen
schade	door	diefstal,	beschadiging	of	verlies.	Uw
spullen	zijn	verzekerd	voor	een	dagwaarde	tot
maximaal	€	3.000.	Sommige	spullen	hebben	een
lager	maximaal	bedrag.	Geld	is	verzekerd	tot
maximaal	€	250.	Er	geldt	geen	eigen	risico.	Voor	het
bepalen	van	de	dagwaarde	gebruiken	we	een
afschrijvingslijst.

Extra	informatie

Wilt	u	meer	informatie	over	de	bagagedekkingen	en
over	de	vergoeding	in	geval	van	schade	aan
bagage?	Dit	kunt	u	vinden	in	de	voorwaarden	die	wij
gebruiken.	De	bagage	wordt	niet	vergoedt	wanneer	u
een	dagtripje	naar	het	het	buitenland	maakt	zonder
overnachting.

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

U	bent	wel	zorgvuldig	als	u	uw	bezittingen	en	vooral
uw	waardevolle	papieren	en	waardevolle	zaken
opbergt	op	de	veiligste	plaats	op	die	op	dat	moment
beschikbaar	is,	bijvoorbeeld	in	een	hotelkluis.

Als	u	onzorgvuldig	met	uw	spullen	bent	omgegaan.

Ne ga tief	reis ad vies
Heeft	uw	bestemming	een	een	code	rood	van	het
Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken?	Dan	is	uw	reis
niet	verzekerd.	Heeft	uw	bestemming	een	een	code
oranje?	Dan	is	er	geen	dekking	voor	schade	die
verband	verband	houdt	met	de	oorzaak	waarvoor	de
code	oranje	is	afgegeven.	Was	u	al	in	het	gebied	toe
de	code	werd	afgegeven?	Dan	heeft	u	volledige
dekking	tot	het	moment	dat	u	het	gebied	zou	kunnen
hebben	verlaten.

Extra	informatie

Voor	de	code	oranje	geldt	dat	u	wel	volledige	dekking
heeft	als	u	deel	uitmaakt	van	een	georganiseerde
groepsreis.	

Extra	reis-	en	ver blijf kos ten	door	een	na tuur ge -
weld
De	extra	kosten	die	u	maakt	als	gevolg	van
natuurgeweld.

Extra	informatie

Vaak	kunt	u	hiervoor	terecht	bij	uw	reisorganisatie	of
bij	het	Calamiteitenfonds.
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Keuze:	bij zon de re	spor ten
Gaat	u	wintersporten?	Of	beoefent	u	een
avontuurlijke	sport?	Dan	zorgt	u	er	met	deze	dekking
voor	dat	de	onderdelen	die	u	verzekerd	heeft,	zoals
medische	kosten,	ook	gelden	tijdens	het	beoefenen
van	deze	sport.

Extra	informatie

We	vergoeden	tot	€	2.000	over	de	periode	dat	u
hiervan	geen	gebruik	kunt	maken	van	lessen,
skipassen	en	gehuurde	sportuitrusting	doordat	u	in
het	ziekenhuis	wordt	opgenomen,	op	medische
indicatie	niet	uw	vakantieverblijf	mag	verlaten	of	op
medische	indicatie	voor	het	einde	van	uw	reis	naar
Nederland	moet	terugkeren.

Pech	op	reis
Bij	pech	met	eigen	vervoer,	zoals	auto,	camper	of
caravan,	bent	u	verzekerd	van	hulp	door	de
alarmcentrale.	Als	uw	voertuig	niet	gerepareerd	kan
worden,	wordt	transport	naar	Nederland	vergoed.
Schade	aan	of	diefstal	van	uw	vervoermiddel	is	niet
verzekerd.

Extra	informatie

Als	de	enige	bestuurder	uitvalt,	dan	zorgt	een
vervangend	bestuurder	voor	terugkeer	naar	huis.

On ge val len
Met	het	onderdeel	Ongevallen	bent	u	verzekerd	in
geval	van	blijvende	invaliditeit	of	overlijden	door	een
ongeval.	Wij	keren	dan	eenmalig	een	bedrag	uit.

Extra	informatie

Invaliditeit	betekent	geheel	of	gedeeltelijk	blijvend
(functie)verlies	van	een	deel	of	orgaan	van	uw
lichaam.	Zoals	bijvoorbeel	uw	gehoor.

Keuze:	door lo pen de	an nu le rings ver ze ke ring
Heeft	u	een	reis	geboekt,	maar	kunt	u	onverwachts
niet	gaan?	Dan	vergoedt	deze	verzekering	de
(boekings)kosten	die	u	al	heeft	gemaakt	en	niet
terugkrijgt.	Ook	als	u	een	reis	moet	afbreken,	of	bij
een	vertraging	op	de	heenreis	van	meer	dan	8	uur,
krijgt	u	een	vergoeding.

Extra	informatie

Als	u	ook	kiest	voor	Marine	annulering	wordt
tevens	een	uitkering	verleend,	tot	maximaal	het	in
het	dekkingsoverzicht	genoemde	bedrag,	voor
annuleringskosten	als	verzekerde	zijn	reis
onverwacht	moet	annuleren	als	gevolg	van	o.a.
overplaatsing	binnen	de	marine,	het	intrekken	van
het	verlof	door	de	bevoegde	instantie	bij	de	marine.
Op	de	polis	staan	de	overige	redenen.

	

Reis ad vies	van	de	over heid
Heeft	uw	bestemming	een	negatief	reisadvies	van
het	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken?	Dan	is	uw
reis	niet	verzekerd.

Ove ri ge	uit slui tin gen
Lees	onze	polisvoorwaarden	voor	alle	uitsluitingen.

Extra	informatie

U	bent	bijvoorbeeld	niet	verzekerd	als	de	schade
samenhangt	met	het	gebruik	van	alcohol	of	drugs,
als	er	sprake	is	van	opzet	of	bewuste	roekeloosheid.
Of	als	u	ons	opzettelijk	probeert	te	misleiden
(fraude).

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Is	uw	bagage	vermist	of	gestolen?	Doe	dan
onmiddellijk	aangifte	bij	de	politie	in	de	plaats	waar
het	voorval	plaatsvond.	Is	uw	bagage	tijdens	het
vervoer,	bijv.	een	vlucht,	beschadigd	of	vermist?	Laat
dan	tijd	een	P.I.R.	(Property	Irregularity	Report)
opmaken	door	de	vervoerder.	Doet	u	dit	niet?	Dan
kan	het	zijn	dat	er	geen	recht	is	op	een	uitkering.

Extra	informatie

Bij	repatriëring,	ziekenhuisopname	en	bij	eerdere
terugkeer	op	medische	indicatie	neemt	u	vooraf
contact	op	met	De	Goudse	Alarmcentrale.	Het
telefoonnummer	is	+31	182	544	555.

Eigen	ri si co
U	heeft	geen	eigen	risico.



Re pa triërin gri si co	(on voor zie ne	te rug keer	naar
Ne der land)
Gedurende	de	periode	waarin	verzekerde	in	het
kader	van	een	dienstopdracht	is	gestationeerd	in	het
buitenland,	zijn	tevens	gedekt	de	gemaakte	kosten,
in	verband	met	een	voor	verzekerde	onvoorziene
terugkeer	van	de	verzekerde	naar	Nederland	i.v.m.
het	overlijden	of	constateren	van	een
levensbedreigende	ziekte	van	een	familielid	tot	in	de
2e	graad.

Extra	informatie

Bovenstaand	is	alleen	van	toepassing	na
goedkeuring	van	de	Goudse	Alarmcentrale.

Om ke ring
Als	u	dienstreizen	heeft	meeverzekerd	geldt
gedurende	de	periode	dat	u	gestationeerd	bent	in	het
buitenland,	dat	waar	in	de	bijzondere	voorwaarden
"Nederland"	staat,	kan	worden	gelezen	"Het	land
waar	u	bent	gestationeerd".	Bovendien	wordt	tijdens
deze	periode	onder	"buitenland"	niet	verstaan	het
land	waar	u	bent	gestationeerd.

Keuze:	Za ken reis
De	dekking	is	ook	van	toepassing	voor	zakenreizen
met	een	buitenlandse	bestemming.

Extra	informatie

Een	dienstreis	/	zakenreis	is	een	reis	met	minimaal
één	overnachting.	Het	moet	gaan	om	een	door	de
werkgever	in	verband	met	dienstverrichting
opgedragen	noodzakelijke	reis	en	het	daarmee
samenhangende	verblijf.
Een	militaire	oefening	en	de	daarvan	deel
uitmakende	verplaatsing	alsmede	het	daarmee
samenhangende	verblijf	zijn	geen	dienstreis	of
zakenreis.

Waar	ben	ik	ge dekt?
U	kiest	zelf	voor	dekking	in	Europa	of	wereldwijd.	Tot	Europa	rekenen	we	ook	alle	landen	aan	de	Middellandse	Zee.	In	Nederland
bent	u	alleen	verzekerd	als	u	minimaal	één	betaalde	overnachting	hebt	geboekt.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te	voorkomen
en	te	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	En	geef	veranderingen	in	uw	situatie	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	kunt	kiezen	of	u	de	premie	maandelijks,	per	kwartaal,	per	half	jaar	of	eenmaal	per	jaar	betaalt.	Betalen	kan	via	een	automatische
incasso.	Of	u	maakt	zelf	het	bedrag	over.	Bij	maandbetaling	is	automatische	incasso	verplicht.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	de	polis	staat.	Betaalt	u	de	premie	niet	op	tijd?	Dan	kunnen	we	de	verzekering	stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	het	eerste	jaar	kunt	u	de	verzekering	dagelijks	opzeggen,	met	een	opzegtermijn	van	een	maand.	Dit	kan	schriftelijk	via	uw
bemiddelaar	Prinsenland	Adviseurs.
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