Extra vergoedingen 2020
Binnenvaart

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
Hebben u en uw gezinsleden de Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3, of 4 sterren afgesloten?
Dan hebben u en uw gezinsleden recht op extra vergoedingen. De voorwaarden en vergoedingen
van de Basis Plus Module en Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren vormen samen met deze extra
vergoedingen het pakket Aanvullend Binnenvaart.
Let op! Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op een extra vergoeding.
Als dit zo is vermelden wij dit bij de vergoeding.
Buitenland
D.9 Zorg in het buitenland
9.4 Medisch noodzakelijk vervoer in het buitenland
Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, anders dan ambulancevervoer, binnen het land van verblijf.
Voorwaarden voor vergoeding
Deze uitbreiding is alleen van toepassing tijdens een beroepsmatige reis per binnenschip binnen de EER.
Aanvullend Binnenvaart
Maximaal € 50,- per verzekerde per kalenderjaar.

Overig
D.44 Verplichte keuring Rijnvaart-patent/Grootvaarbewijs

Wij vergoeden de kosten voor de verplichte keuring ‘Rijnvaartpatent/Grootvaarbewijs’.
Aanvullend Binnenvaart
100%

D.45 Repatriëring vanaf het schip

Wanneer u door een ongeval of ziekte niet in staat bent het schip te varen en er geen andere schipper beschikbaar is. Vergoeden wij de kosten
van repatriëring vanaf het schip.
Aanvullend Binnenvaart
Maximaal € 1.361,- per verzekerde voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.

D.46 Reis- en verblijfkosten in het buitenland

Wordt u tijdens een beroepsmatige reis per binnenschip in het buitenland opgenomen in een ziekenhuis. Dan vergoeden wij de reis- en
verblijfskosten van één familielid (in de 1e of 2e graad).
Voorwaarde voor vergoeding
1 De opname dient een spoedeisend karakter te hebben.
2 De opname moet gemeld zijn bij Zilveren Kruis Alarmcentrale uitgevoerd door Eurocross.
3 Alleen reiskosten binnen de EER komen voor vergoeding in aanmerking.
Aanvullend Binnenvaart
100% van de reiskosten op basis van de goedkoopste adequate vorm van openbaar vervoer en de verblijfskosten (maximaal 5 nachten).

D.47 Vergoeding van extra reiskosten vanuit het buitenland in noodgevallen

Wij vergoeden de reiskosten (van openbaar vervoer) van verzekerde, tijdens een beroepsmatige reis per binnenschip, binnen de EER.
Voorwaarde voor vergoeding
1 Er moet sprake zijn van een begrafenis of crematie van een familielid (in de 1e of 2e graad) of huisgenoot.
2 Er een familielid (in de 1e of 2e graad) in levensgevaar verkeert.
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Aanvullend Binnenvaart
100%

Aan dit overzicht met extra vergoedingen kunt u geen zelfstandige rechten ontlenen. De extra vergoedingen uit dit overzicht zijn
een aanvulling op de vergoedingen uit de door u afgesloten Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren. De voorwaarden
en uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de Basis Plus Module en Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren zijn onverkort van
toepassing op de extra vergoedingen.

