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COVID-19 DEKKING
INFORMATIE OVER COVID-19  - Niet-bindend document

WAT WE NIET DEKKEN:
ELK MASSARISICO VAN ONZE POLISSEN.

DIT IS EEN VERZEKERINGSPRINCIPE 
TER BESCHERMING VAN ZOWEL

 ONS BEDRIJF ALS ONZE PARTNERS.

DERHALVE  WORDEN DE GEVOLGEN VAN EEN BEPERKING IN DE 
BEWEGINGSVRIJHEID SYSTEMATISCH UITGESLOTEN

(ZOALS HET SLUITEN VAN DE GRENZEN, EEN MEDISCHE
NOODTOESTAND, QUARANTAINE, ALGEHELE LOCK-DOWN ETC.) 

SYSTEMATISCH UITGESLOTEN.

WAT WE WEL DEKKEN:
COVID-19 (CORONA) 

ALS ZIEKTE, ERNSTIGE ZIEKTE OF DOODSOORZAAK, EN WEL VOOR 
ALLE DEKKINGEN, OF HET NU GAAT OM SCHADEDEKKING 

OF HULP.

Enige uitzondering:
Wanneer iemand ziek wordt in een land waar-
voor een officieel negatief reisadvies van de 

overheid geldt, geldt de dekking niet.

Personen met corona-symptomen  (bevestigd door een arts) en personen van wie is vastgesteld dat zij 
een hoog-risico-contact hebben gehad met een besmet persoon. UITSLUITINGEN: Iedereen die geen 
corona-symptomen  vertoont en geen doktersverklaring heeft. Zodra iemand door de behandelend 
arts of de GGD is geïnformeerd over het feit dat hij/zij in contact is geweest met iemand die corona/
COVID-19 heeft, dient hij/zij een afspraak te maken voor een corona-test op een officiële testlocatie.
 De arts of de GGD-medewerker zullen aangeven waar de dichtstbijzijnde testlocatie is.

WAT IS EEN CONTACTGEVAL?
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VOORBEELDEN VAN WAT WEL GEDEKT WORDT

VOORBEELDEN VAN WAT NIET  ONDER DE DEKKING VALT

Ik zit
in quarantaine

vanwege COVID-19 (corona)
(Positief getest)

Ik wil graag
mijn reis annuleren omdat ik
in contact ben geweest met 

iemand met corona
en in afwachting ben van mijn 

PCR-uitslag

Ik wil graag
mijn reis annuleren omdat ik

corona heb

(ziekenhuisopname)

Ik wil graag 
mijn reis annuleren omdat ik 
ziek ben. Mijn arts bevestigt 

dat ik niet in staat
ben om te reizen en vermoedt

een corona-besmetting

Ik wil graag
annuleren omdat een familielid

(binnen de definitie)
corona heeft

(ziekenhuisopname)

Ik wil graag
mijn reis annuleren omdat

ik ziek ben
en corona (COVID-19) heb

(positief getest)

Ik wil graag
mijn reis annuleren omdat ik
in contact ben geweest met 

iemand met corona.
Ik moet in quarantaine en een

PCR-test laten doen.

Ik wil graag
annuleren omdat een naaste

ernstig ziek
is van COVID

(ziekenhuisopname / 
overlijden)

Ik wil graag
annuleren omdat de overheid 

me opgeroepen heeft
in de strijd tegen corona

Vanwege ziekte of omdat ik
in contact ben geweest met 

iemand die corona heeft,
kom ik twee dagen (of meer)

later aan op de plaats van 
bestemming 

Ik mocht niet instappen
omdat ik  een

verhoogde 
lichaamstemperatuur had 

Grenssluitingen Een medische 
noodtoestand 

Algehele quarantaine 
en 

lock-down

Ziekte tijdens verblijf 
in een land waarvoor 
een officieel negatief 

reisadvies van de 
overheid geldt

 
Sluiting

van overheidswege 
van het etablissement

Niet toegelaten 
worden tot het land 

van bestemming 
omdat u niet 

gevaccineerd bent 
terwijl het land van 
bestemming wel al 

een vaccinatie vereiste 
op het moment van 
de boeking van het 

verblijf
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