Clausule extra reis- en verblijfskosten bij quarantaine
Op de personenhulpverleningsdekking van onze reisverzekeringen zijn de extra reis- en
verblijfskosten als gevolg van verplichte quarantaine wegens COVID-19 meeverzekerd. De
quarantainedekking geldt voor de volgende verzekeringen en voorwaarden:
• Doorlopende reisverzekering
Voorwaarden Doorlopende Reis 31121_10-08-A
• Doorlopende verzekering voor Reizen
Voorwaarden Doorlopende verzekering voor Reizen-37077_0617-A
• Doorlopende reis PPI (RE801)
Pakketverzekering nr. 11/05
• Annulering PPI (RE802)
Pakketverzekering nr. 11/05
• Annulering Maxi All-in (RE803)
Maxi All-in polisvoorwaarden nr. 06/05
• Annulering Di Pareto (RE804)
Polisvoorwaarden Di Pareto 05-2014
• Doorlopende reis Ideaalpakket (RE811)
Ideaalpakket Doorlopende Reis 03/2014
• Annulering Ideaalpakket (RE812)
Ideaalpakket Annulering 03/2014
• Doorlopende reis Ideaalpakket (RE821)
Ideaalpakket Doorlopende Reis 03/2014
• Annulering Ideaalpakket (RE823)
Ideaalpakket Annulering 03/2014
• Business Travel Insurance Individueel
Voorwaarden BTI Individueel 31130_10-08-A
• Business Travel Insurance Collectief
Voorwaarden BTI Collectief 341901_03-12-A
Voor deze extra dekking bent u ons geen extra premie verschuldigd.
Met een quarantainedekking bent u verzekerd tegen extra reis- en verblijfskosten als u onverwachts
langer op de reisbestemming moet blijven, omdat de (lokale) overheid van de reisbestemming u een
verplichte quarantaine wegens COVID-19 oplegt. Deze dekking geldt ook als u in quarantaine moet
vanwege verblijf in een specifiek door de (lokale) overheid genoemde accommodatie. De
quarantainedekking geldt niet voor cruiseschepen.
Dekking extra-en verblijfskosten
De quarantainedekking is alleen geldig als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
• de vertrekdatum van de geboekte reis valt in de periode 01 januari 2022 tot en met 1 juli
2022;
• de dekking geneeskundige kosten is meeverzekerd;
• deze dekking geldt alleen voor personen die op de polis staan;
• het gaat om een reis binnen de Europese Unie;
• op het moment van vertrek is het gegeven reisadvies groen of geel. Op de website
nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet het gegeven
reisadvies voor uw reisbestemming staan weergegeven;
• de (lokale) overheid van uw reisbestemming heeft een verplichte quarantaine opgelegd
specifiek voor u persoonlijk of voor de accommodatie waarin u verblijft, waardoor u op de
geplande terugreisdatum niet kunt terugreizen naar Nederland.

Uitsluitingen
U bent niet verzekerd als:
• u op een cruiseschip verblijft;
• de (lokale) overheid een deel van het gebied of plaats waarin u verblijft in quarantaine
plaatst;
• u in aanmerking komt voor vergoeding van de door deze quarantaine gemaakte onvoorziene
extra verblijfs-en/of reiskosten door bijvoorbeeld de (lokale) overheid op de reisbestemming,
de Nederlandse overheid, uw vervoerder, luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie.
Wat krijgt u vergoed?
• Noodzakelijke extra verblijfskosten tot de maximum bedragen die gelden voor de door u
verzekerde dekking voor hulpverlening.
• Extra reiskosten per openbaar vervoer naar Nederland.
• Er geldt een maximale vergoeding per persoon per polis, afhankelijk van de gekozen
verzekering (basis, conform en optimaal):
Maximum per dag
per verzekerde

Maximum totaal
per verzekerde

Basis

€ 50

€ 500

Comfort

€ 75

€ 750

Optimaal

€ 100

€ 1.000

