VOOR DE REIS:
 7 dagen voor ik vertrek, krijg ik de melding dat ik positief ben getest op Covid-19.
Ben ik gedekt voor reisannulering?
JA!
 7 dagen voor vertrek krijg ik melding van ASL of een soortgelijke instelling
Ik krijg de melding dat iemand, die in nauw contact met mij is geweest, positief is getest op Covid19, door middel van medische certificering, en ik moet in quarantaine blijven. Ben ik gedekt door
de verzekering?
Alleen als het valt binnen de definitie van familielid of reisgenoot zoals bepaald in de polis.
De verzekerde kan door ziekte van een familielid (zie polisdefinitie), of van een enkele reisgenoot
(in dit geval positieve Covid-19) de reis annuleren.
 7 dagen voor vertrek geeft de staat van verblijf een reisverbod uit voor Italië. Ben ik gedekt door
een verzekering?
NEE! Er is geen verzekering om dit specifieke geval te dekken, aangezien dit onder het beleid van
overmacht valt, die het onmogelijk maakt om van de geboekte reis gebruik te maken.

IK BEN OP DE VAKANTIEPLEK AANGEKOMEN EN:
 Ik ben positief getest op Covid-19. Ben ik gedekt voor medische zorg en annulering?
JA!
 De staat van verblijf vaardigt een reisverbod uit voor Italië en ik moet zo snel mogelijk terug naar
mijn woonplaats. Ben ik gedekt door de verzekering?
JA! (Artikel 10.3)
 Ik krijg de melding dat iemand, die in nauw contact met mij is geweest, positief is getest op Covid19 en ik moet in quarantaine blijven. Ben ik gedekt door de verzekering?
De verzekering dekt alleen gevallen van VROEGTIJDIGE TERUGKOMST en dus ook voor
VERBLIJFONDERBREKING, als de terugkomst het gevolg is van een ziekenhuisopname van een
familielid (zoals gedefinieerd).

OVERIG:
 In het geval van een ongeval van familieleden, ben ik dan gedekt door de verzekering?
JA, voor REISONDERBREKINGEN (rubriek D, punt 1.3), maar niet voor ANNULERINGEN.

Als een familielid van mij in het ziekenhuis ligt en ik daardoor niet op vakantie kan, krijg ik dan een
vergoeding van de verzekering?
JA! Dit geval valt onder de gevallen van ziekte/letsel.

