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Doorlopende Reisverzekering BES
Voor particulieren

Tussenpersoon:
S.v.p. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is.

3.
a. ja nee

b. ja nee

4. 
ja nee

Bijzonderheden:

3. Begunstiging
a. In geval van overlijden door een 

ongeval dient de uitkering te geschieden 
aan de echtgeno(o)t(e), resp. de 
erfgenamen van de verzekerde?

 

b. Wenst u een andere begunstigde 
aan te wijzen? Zo ja, wie?

4. Eerdere schade(s) 
Hee� u of een andere belanghebbende 
de laatste vijf jaar al eens schade geleden 
door gebeurtenissen als door de gevraagde 
verzekering wordt gedekt?

 

1. 

c. A Ongevallen 
 B Winter- en/of onderwatersport  
 C Air Ambulance   
 D Reisannulering doorlopend. 
                  Optie 1  Optie 2
d.   Echtgeno(o)t(e)/duurzaam samenwonende partner
     Inwonende kinderen jonger dan 18 jaar 
   Inwonende kinderen 18 jaar tot en met 27 jaar   

      

1. Te verzekeren 
a. a. Welk pakket wilt u verzekeren? Pakket 1

Wilt u verdere uitbreiding met:c.

Wie wilt u meeverzekeren 
(elke medeverzekerde krijgt 
het door uw gekozen pakket)

d.

Pakket 2 Pakket 3
b.  Maximaal 90 dagen (standaard) 
  Verhogen tot maximaal 180 dagen

Aantal aaneengesloten dagen per reisb.

Hoofdverzekerde (indien anders dan hierboven) 
Naam Geslacht Geboortedatum

Waar bent u verzekerd 
voor ziektekosten?

2. Verzekerde(n)

Medeverzekerde(n)    
M V

1. M V
2. M V
3. M V
4. M V
5. M V
6. M V

Verzekeringnemer
Naam en voornamen (voluit)
Woonadres

Land
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum (dd/mm/jj) / Geboorteland
Geslacht

Woonplaats

/              /

Nationaliteit(en)
ID-nummer
Type ID Sédula

Paspoort
Rijbewijs

E-mailadres

Man Vrouw
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Artikel 320 van Wetboek Van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard, indien bij het aanvragen
van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor de maatschappij
van belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager of een andere belanghebbende. Het
gevolg van "verzwijging" is, dat de maatschappij zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en schadevergoeding kan weigeren.

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking
tot de schade te hebben verzwegen. Onvolledige of onjuiste opgave leidt tot vertraging van de schadebehandeling
en/of tot verlies van dekking.

Handtekening verzekeringnemer:Datum:

b. Hee� u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of van andere feiten (ten aanzien
van zowel het te verzekeren risico als uzelf of een andere belanghebbende) die voor het beoordelen van deze
verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

 

b. ja nee
Bijzonderheden:

Desgewenst kunt u deze informatie apart en vertrouwelijk aan de directie verzenden.

5. Overige mededelingen 
a. Werd aan u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste acht jaar een verzekering van welk 

aard dan ook, geweigerd of opgezegd, dan wel, werden er beperkende of verzwarende voorwaarden gesteld?
a.  ja nee
Bijzonderheden:



 
 

myguardiangroup.com 

Kortlopende en doorlopende Reisverzekering  
Dit is een clausule op uw polis   
 
Clausule COVID-19 21.2 
 
U bent in het buitenland verzekerd voor kosten van geneeskundige behandeling en S.O.S. kosten/ 
buitengewone kosten als u in het buitenland besmet bent geraakt met het coronavirus (COVID-19) en er op 
het moment van uw vertrek sprake is van een van de volgende situaties; 

• Voor Nederland: Op de website gobiernu.cw/corona-biaha-pa-korsou als laagrisicoland (riesgo abou) 
staat aangegeven; 

• Voor andere landen: Op de website nederlandwereldwijd.nl een reisadvies ‘groen/geel’ voor de 
reisbestemming geldt. 

 
Als na uw vertrek Nederland als hoog risicoland wordt aangegeven of als andere landen na uw vertrek als 
reisadvies de kleurcodering oranje of rood krijgen, dan wordt u verzocht zo snel mogelijk terug te keren; 

• Als het terugkeren na de oorspronkelijke einddatum van uw reis naar het buitenland geschiedt, dan 
biedt uw polis geen dekking meer voor kosten van geneeskundige behandeling en S.O.S. 
kosten/buitengewone kosten in verband met besmetting door het coronavirus. 

  
Overige dekkingen blijven ongewijzigd  
  
 
 
Juli 2021 
  
  
  
Handtekening verzekeringnemer 
  
Naam verzekeringnemer: ___________________________ 
  
Datum: _____________________________ 
 

http://www.gobiernu.cw/corona-biaha-pa-korsou
http://www.nederlandwereldwijd.nl/



