Algemene Polisvoorwaarden van Reisverzekering
Artikel 1: Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.
Artikel 2: Verzekerde
De in de polis als zodanig vermelde natuurlijke persoon.
Artikel 3: Verzekeraar
N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, statutair gevestigd te Paramaribo, hierna te noemen Self Reliance.
Artikel 4:Dekking
a. De verzekering geeft recht op een uitkering van schade, kosten en/of sommen overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde
rubrieken.
b. De hoogte van de verzekerde bedragen zijn overeenkomstig het dekkingsoverzicht (blz.7) en de voorwaarden van de verzekerde
rubrieken .
c. De verzekering is alleen geldig indien deze voor de gehele reisduur (heenreis, verblijf en terugreis) is afgesloten.
Artikel 5: Geldigheidsduur / Dekkingsperiode
De geldigheidsduuris het in de polis opgenomen aantal dagen met de mogelijkheid van aaneensluitende verlenging tot maximaal 180
dagen.Voor verlengingen worden suppletiepremies in rekening gebracht. Als de geldigheidsduur wordt overschreden doordat het openbaar
vervoer waarmee verzekerde reist vertraging krijgt of doordat er iets gebeurt waartegen men verzekerd is (behalve wanneer deze
gebeurtenis onder de rubriek Reisbagage valt), dan blijft de verzekering automatisch geldig tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde.
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiodeaan op het moment dat verzekerde het grondgebied van Suriname
verlaat en eindigt zodra verzekerde weer in Suriname is gearriveerd.
Dit is eveneens van kracht voor doorlopende verzekeringen met een geldigheidsduur van 12 maanden, doch onder de voorwaarde en op
straffe van verlies van rechten uit de polis, dat de dekkingsperiode maximaal 31 dagen onafgebroken verblijf per reis in het buitenland is.
Artikel 6: Geldigheidsgebied
Afhankelijk van de berekende premie en de invulling op de polis is de verzekering geldig in:
1. SURINAME;
2.WERELDWIJD (exclusief Suriname)
3. EUROPA
Artikel 7: Premiebetaling
De gehele premie dient bij het afsluiten van de verzekering betaald te worden. Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op restitutie
van premie. Indien de visumaanvraag wordt afgewezen, zal – op vertoon van de afwijzing – de premie na aftrek van annuleringskosten
gerestitueerd worden.
Artikel 8: Algemene verplichtingen in geval van schade
In geval van schade moet verzekerde of zijn rechtverkrijgende – op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis – het volgende doen:
a. het schadeformulier volledig en naar waarheid invullen, ondertekenen en opsturen naar of afgeven bij Self Reliance;
b. al het mogelijke om de schade te beperken, alle aanwijzingen van Self Reliance opvolgen, en verder niets doen dat de belangen van Self
Reliance zou kunnen schaden;
c. om gemaakte kosten vergoed te krijgen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk van Self Reliance vooraf toestemming te krijgen voor het
maken van deze kosten.
Het gaat hierbij om extra terugreiskosten naar Suriname, vervangend verblijf, ziekenhuisopname langer dan 24 uur of overlijden.
In deze gevallen moet direct Self Reliance bericht worden, onder opgave van de verzekeringsgegevens;
d. verzekerde moet aan Self Reliance overleggen de doktersverklaringen/medische rapporten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
verzekerde. De originelerekeningen inzake de medische kosten, de vervoers- en transportkosten en de extra reis- en/of verblijfkosten, de
originele rekeningen van de buitenlandse begrafenisonderneming en alle andere documenten waarover Self Reliance wenst te beschikken;
e. verzekerde moet met bewijsstukken kunnen aantonen dat de gemaakte extra terugreis- en/of verblijfkosten noodzakelijk waren. Zulke
bewijsstukken zijn bijvoorbeeld de rouwcirculaire, een ondertekende verklaring van de in het buitenland behandelend arts of wanneer
verzekerde binnen Suriname reist, van de in Suriname behandelend arts.
Artikel 9: Termijn waarbinnen schade gemeld moet worden
1. Als verzekerde een ernstig ongeval oploopt of overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon of email);
2. Als verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worden opgenomen:
zo mogelijk vooraf, of anders binnen 24 uur na opname (per telefoon of email);
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3. Als verzekerde extra terugreiskosten naar Suriname moet maken, of moet zorgen voor vervangend verblijf: goedkeuring vooraf door Self
Reliance;
4.In alle andere gevallen: binnen 7 dagen na het einde van de geldigheidsduur, doch binnen zes weken na de gebeurtenis(schriftelijk
melden);
5.Als de schade niet op tijd bij Self Reliance is aangemeld, keert Self Reliance niet uit, tenzij verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen
aantonen dat zij er in redelijkheid niets aan konden doen dat te laat werd gemeld.
Artikel 10: Algemene uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
a. schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onrusten, oproer, muiterij en terrorisme.
Wanneer verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, keert Self Reliance slechts
uit wanneer verzekerde kan bewijzen dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had;
b. schade die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen
van hi-jacking, kaping, staking of terreur;
c. schade die direct of indirect verband houdt met inbeslagname en/of verbeurdverklaren;
d. schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;
e. schade ten gevolge van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe;
f. schade ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerdevan alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen;
g. zelfmoord of een poging daartoe;
h. opzet, grove schuld of nalatigheid van verzekerde of van degene die bij de vergoeding/uitkering belang heeft;
i. het deelnemen aan wandaden, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken,
het deelnemen aan expedities;
j. ballonvaarten, parachutespringen, wintersport en diepzeeduiken;
k. het beoefenen van gevechtssporten en rugby;
l. deelname aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten
met motorrijtuigen of motorvaartuigen.
Artikel 11: Vliegrisico.
Als verzekerde per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als bemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of
parachutist.
Artikel 12: Samenloop
Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop zou zijn gedekt
indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige verzekering uitsluitend als excedent van die andere
verzekering(en).
Deze bepaling geldt niet voor uitkeringen ineens wegens overlijden en/of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Artikel 13: Betaling van de vergoedingen.
Self Reliance betaalt de vergoedingen uitsluitend aan verzekerde tenzij anders overeengekomen.
Als verzekerde is overleden worden de vergoedingen aan de wettige erfgenamen betaald, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Artikel 14:Cumulatie
In geval van cumulatie (= verscheidene schaden tijdens een dekkingsperiode, of een evenement dat onder meer rubrieken is gedekt), zal Self
Reliance aan een verzekerde nimmer meer vergoeden dan het gecumuleerde bedrag dat van toepassing is conform het dekkingsoverzicht.
Artikel 15: Eigen Risico
Per gebeurtenis / per verzekerde is hetbedrag van het Eigen Risico zoals vermeldt in de polisvoorwaarden. Het Eigen Risico dient vóór het
afhandelen van de schade te zijn voldaan.
Artikel 16: Verval van rechten
1. het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de reis zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het maken van
de kosten redelijkerwijs te verwachten viel;
2. het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van de gehele claim als door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste
gegevens of feiten zijn verstrekt;
3. het recht op vergoeding vervalt, indien de schademelding niet binnen uiterlijk 90 dagen na de gebeurtenis door Self Reliance is
ontvangen.
Voor zover er sprake is van een meervoudige schadeclaim, vervalt het recht op vergoeding alleen ten aanzien van dat gedeelte van de claim
indien door Self Reliance opgevraagde voorwerpen en/of bescheiden niet binnen 90 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen;
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4. als bij Self Reliance door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) een vordering wordt ingediend, zal Self Reliance reageren met een
(aanbod tot) betaling ter definitieve regeling of met een afwijzing. De vordering van verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) vervalt 90
dagen nadat Self Reliance haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.
Artikel 17: Geschillen.
Een verzekerde kan geschillen over deze verzekering voorleggen aan de Directeur van Self Reliance.
Als de uitkomst niet bevredigend is voor verzekerde, is de Surinaamse rechter uitsluitend bevoegd over dit geschil een oordeel te vellen. Op
deze verzekering is het Surinaams recht van toepassing.
Rubriek I: REISBAGAGE
Artikel 1: Aard en omvang van de verzekering.
Onder reisbagage wordt verstaan: de goederen, die verzekerde voor zijn persoonlijk gebruik meeneemt op reis.
Wanneer de verzekerde reisbagage schade ondervindt door diefstal, verlies, of beschadiging, vergoedt Self Reliance deze schade tot ten
hoogste het verzekerd bedrag dat op het dekkingsoverzicht vermeld staat in de polisvoorwaarden onder de afgesloten verzekering.
Voor de in artikel 1.1 t/m 1.4 genoemde reisbagage gelden de volgende maxima:
1.1. beeld-, geluids- en computerapparatuur: 25% van het verzekerd bedrag;
1.2. horloges: 20% van het verzekerd bedrag;
1.3. reisdocumenten: kostprijs.
Artikel 2: Verzekerde waarde
In geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies, of diefstal wordt vergoeding verleend op basis van de nieuwwaarde, onder aftrek van
een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage; deze aftrek zal niet worden toegepast als de verloren of beschadigde
goederen nog geen jaar oud zijn.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. Er zal
geen hoger bedrag worden betaald dan het verzekerde voorwerp oorspronkelijk gekost heeft.
In geval van herstelbare beschadiging wordt vergoeding verleend op basis van de herstelkosten. Er zal echter niet meer worden betaald dan
in geval van niet-herstelbare beschadiging. Self Reliance heeft het recht de schade in natura te vergoeden.
Artikel 3: Overdracht van verzekerde voorwerpen
Als de verzekerde voorwerpen zijn beschadigd, kunnen deze niet aan Self Reliance worden overgedragen, tenzij
Self Reliance dit wenst.
Wanneer Self Reliance aan verzekerde een vergoeding heeft betaald voor verloren, gestolen of vermiste goederen, moet verzekerde het
eigendomsrecht op deze goederen overdragen aan Self Reliance. Zodra verzekerde weet dat de desbetreffende goederen zijn
teruggevonden, moet hij dit aan Self Reliance melden.
Artikel 4: Bijzondere verplichtingen in geval van schade
4.1. Bij verlies of diefstal moet verzekerde onmiddellijk ter plaatse aangifte doen bij de politieautoriteiten.
Indien aangifte ter plaatse onmogelijk is moet verzekerde direct bij de eerstkomende gelegenheid aangifte doen.
Van deze aangifte moet hij een verklaring aan Self Reliance overleggen.
4.2. Wanneer verzekerde zijn bagage door verlies of diefstal kwijt raakt in een hotel, dient hij dit direct aan te geven bij de hoteldirectie.
Van deze aangifte moet hij een verklaring aan Self Reliance overleggen.
Het in artikel 3 en 4.1 bepaalde blijft onverminderd van kracht.
4.3. Wanneer de bagage met een openbaar vervoermiddel of een ander middel van transport meegaat, moet verzekerde bij het in ontvangst
nemen van zijn bagage controleren, of deze nog in goede staat is en of er niets ontbreekt. Als hij schade of vermissing constateert, moet hij
hiervan direct aangifte doen bij de vervoersonderneming. Van deze aangifte moet hij een verklaring aan Self Reliance overleggen.
4.4. De bewijslast van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van bagage alsmede van de omvang van de schade en het feit dat hij deze
werkelijk bezat rust te allen tijde op verzekerde. Verzekerde is voorts verplicht de schade aan te tonen door middel van originele
rekeningen of duplicaten daarvan, garantiebewijzen, verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie en andere door Self
Reliance verlangde bewijsstukken.
Tevens is verzekerde verplicht bij beschadiging Self Reliance in staat te stellen de bagage te onderzoeken voordat reparatie c.q. vervanging
plaatsvindt.
Artikel 5: Bijzondere uitsluitingen
Niet verzekerd is:
5.1. schade aan of verlies van telecommunicatie apparatuur, geld, postzegels, documenten, foto's, waardepapieren, handelswaar,
verhuisgoederen, monstercollecties en voorwerpen van kunst- of verzamelwaarde;
5.2. schade door langzaamwerkende weersinvloeden of andere invloeden (natuurgeweld uitgezonderd), slijtage, eigen gebrek, eigen bederf,
mot, knaagdieren, insecten, enz.;
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5.3. breuk van breekbare voorwerpen en/of de gevolgen daarvan met uitzondering van schade veroorzaakt door een ongeluk aan het
middel van vervoer overkomen, inbraak, diefstal, beroving of brand;
5.4. diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van goederen die tijdens de dekkingsperiode van de verzekering in bruikleen zijn
ontvangen c.q. zijn afgestaan, tenzij degene van wie de goederen in bruikleen zijn ontvangen of aan wie de goederen zijn afgestaan, ten tijde
van het evenement eveneens bij Self Reliance voor hetzelfde risico en op dezelfde polis is verzekerd.
Artikel 6: Voorzichtigheidsclausule
Geen recht op vergoeding bestaat indien verzekerde (of degene van wiens hulp verzekerde gebruik maakt) niet de normale voorzichtigheid
in acht heeft genomen ter voorkoming van diefstal, verlies, of beschadiging van de verzekerde reisbagage. Van normale voorzichtigheid is in
ieder geval geen sprake indien de verzekerde reisbagage onbeheerd wordt achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte.
Rubriek II: BUITENGEWONE KOSTEN
Artikel 1: Aard en omvang van de verzekering
Self Reliance vergoedt de buitengewone kosten tot maximaal het verzekerd bedrag dat op het dekkingsoverzicht in depolisvoorwaarden is
vermeld.
Deze kosten zijn omschreven in de artikelen 2 t/m 8 en dienen het directe gevolg te zijn van:
a. ziekte, ongeval en/of overlijden;
b. voortijdige terugroeping;
c. voortijdige terugroeping in geval van schade aan eigendommen in Suriname;
d. gedwongen oponthoud;
e. uitvallen van de bestuurder;
f. uitvallen van het verblijf.
Artikel 2: Ziekte, ongeval en/of overlijden
2.1. Wanneer verzekerde ernstig ziek wordt of een ongeval krijgt, vergoedt Self Reliance de volgende kosten, op voorwaarde dat deze naar
het oordeel van de door Self Reliance ingeschakelde arts medisch noodzakelijk zijn en het directe gevolg van de ziekte of het ongeval zijn:
a. de noodzakelijke kosten van extra verblijf na het einde van de dekkingsperiode vande verzekering (tot maximaal
USD 1,500.00);
b. de noodzakelijke kosten van de terugreis naar de woon- of verblijfplaats in Suriname met een ambulance, taxi of openbaar vervoermiddel,
voor zover deze kosten hoger zijn dan die van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis;
c. de noodzakelijke extra kosten van verblijf tijdens de dekkingsperiode van de verzekering.
2.2. in geval van ziekenbezoek door medeverzekerde gezinsleden aan een in een ziekenhuis verblijvende verzekerde, worden de extra
reiskosten per openbaar vervoer of privé-vervoermiddel vergoed.
2.3. Als verzekerde overlijdt ten gevolge van ziekte of ongeval, vergoedt Self Reliance aande rechthebbende(n) de kosten van:
a. - het vervoer van het stoffelijk overschot naar de laatste woonplaats in Suriname;
- de binnenkist;
- de voor het vervoer noodzakelijke documenten.
b. als het stoffelijk overschot niet naar de voormalige woonplaats van verzekerde wordt gebracht, vergoedt Self Reliance de kosten van
begrafenis (of crematie) in het buitenland en de reiskosten van familie (1e en 2e graad) vanuit Suriname, tot ten hoogste het bedrag dat zou
zijn vergoed bij het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats waar de overledene woonachtig was.
Artikel 3: Voortijdige terugroeping
Wanneer verzekerde en/of zijn verzekerde gezinsleden voortijdig moeten terugkeren naar hun woon- of verblijfplaats in Suriname, omdat
een familielid in de 1e of 2e graad overleden is of (naar het oordeel van een arts) levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk gewond is
geraakt, vergoedt Self Reliance de noodzakelijke terugreiskosten van regulier vervoer, voor zover die meer of anders zijn dan de kosten van
de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.
Artikel 4: Voortijdige terugroeping in geval van schade aan eigendommen in Suriname
Wanneer door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstige schade is aangericht aan eigendommen van verzekerde in
Suriname (met name aan onroerend goed, of inboedel) en verzekerde hiervoor voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats
in Suriname, dan vergoedt Self Reliance de noodzakelijke terugreiskosten per openbaar vervoer voor zover deze meer of anders zijn dan de
kosten van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis.
Artikel 5: Gedwongen oponthoud
Als verzekerde gedwongen is na het einde van de geldigheidsduur in het buitenland te verblijven, uitsluitend wegens werkstaking van
vervoerbedrijven of luchthavenpersoneel, mist, natuurgeweld, lawine, insneeuwing of overstroming, vergoedt Self Reliance tot de
eerstkomende gelegenheid van terugkeer dat deel van de extra verblijfkosten en extra reiskosten per openbaar vervoer dat hoger is dan de
kosten van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis,mits deze niet reeds door instanties zijn of worden vergoed.
Voorwaarde voor de vergoeding is dat de genoemde oorzaken van oponthoud zich niet voor of tijdens het begin van de reis voordeden en
toen ook niet bekend of te verwachten waren.
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Artikel 6: Uitvallen van de bestuurder
Als de bestuurder van het eigen of gehuurde motorrijtuig (waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs voor de categorieën A, B of
B/E), waarmee vanuit Suriname de reis naar de bestemming wordt gemaakt, door ziekte of ongeval tijdens de reis niet langdurig meer kan
rijden en als geen van de medereizigers bevoegd is hem te vervangen, vergoedt Self Reliance onderstaande kosten, op voorwaarde dat
bestuurder en medereiziger(s) voor dezelfde geldigheidsduur en op hetzelfde verzekeringsbewijs zijn verzekerd:
a. de reiskosten per bus vanaf de plaats van de gebeurtenis tot de woon- of verblijfplaats van verzekerde in Suriname;
b. de noodzakelijke extra verblijfkosten.
Artikel 7: Uitvallen van het verblijf
Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van gelijkwaardig vervangend verblijf:
Indien het verblijf van verzekerde door brand, storm, blikseminslag, overstroming of ander natuurgeweld tijdens de dekkingsperiode niet
langer bewoonbaar is.
Voorwaarde is wel, dat de eigenaar c.q. verhuurder van het verblijf géén vergoeding heeft verleend en/of niet voor vervangend verblijf heeft
gezorgd.
Artikel 8: Telecommunicatiekosten
Als verzekerde iets overkomt dat onder deze rubriek gedekt wordt, dan worden zijn noodzakelijke telecommunicatiekosten die uit deze
gebeurtenis voortkomen,vergoed tot een maximum van 0,5% van het verzekerd bedrag aan buitengewone kosten.
Rubriek III: ONGEVALLEN
Artikel 1: Aard en omvang van de verzekering
Deze rubriek dekt overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens de dekkingsperiode van de verzekering.
Onder "ongeval" wordt verstaan: Een plotselinge, uitwendige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, die rechtstreeks en
uitsluitend leidt tot lichamelijk letsel of tot de dood van verzekerde. Dit moet door een arts vastgesteld kunnen worden.
Artikel 2: Uitbreiding van het begrip "ongeval"
Onder een ongeval wordt ook verstaan:
2.1. bevriezing, verdrinking, zonnesteek, verstikking;
2.2. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand door het onvoorzien geïsoleerd raken;
2.3. acute vergiftiging anders dan door voedings-, genot- en geneesmiddelen;
2.4. besmetting door ziektekiemen bij onvrijwillige val in water of andere stof;
2.5. verstuiking, ontwrichting, spier- en peesscheuringen, plotseling ontstaan, waarvan aard en plaats medisch zijn vast te stellen;
2.6. letsel door ongewild in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen.
Artikel 3: Bijzondere verplichtingen in geval van overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval
3.1. Als verzekerde ten gevolge van een ongeval is overleden, moeten rechtverkrijgende(n) van verzekerde toestaan, dat Self Reliance sectie
op het stoffelijk overschot laat verrichten. Self Reliance wijst daartoe een deskundige aan.
3.2. Verzekerde moet binnen 6 maanden nadat hij een ongeval heeft gehad, Self Reliance schriftelijk laten weten of hij door het ongeval de
kans loopt blijvend invalide te worden. Als verzekerde dit zelf niet met zekerheid kan zeggen, moet hij hierover zijn behandelend arts
raadplegen.
Wanneer deze arts binnen 12 maanden na het ongeval niet met zekerheid kan zeggen of verzekerde blijvend invalide zal zijn, dient dit
terstond aan Self Reliance gemeld te worden.
3.3. Als verzekerde ten gevolge van een ongeval blijvend invalide is geworden, moet hij zich, als Self Reliance dit wenst, laten onderzoeken
door een deskundige, die door Self Reliance wordt aangewezen, of zich ter observatie laten opnemen in een door Self Reliance aangewezen
ziekenhuis.
Self Reliance betaalt de kosten van dit onderzoek.
Artikel 4: Uitkering bij overlijden
Als verzekerde binnen de dekkingsperiode overlijdt aan de gevolgen van een ongeval, betaalt Self Reliance het bedrag voor overlijden uit,
dat op de polis vermeld staat. Er bestaat echter geen recht op uitkering indien in de periode voorafgaand aan het overlijden een uitkering
wegens blijvende invaliditeit heeft plaatsgevonden.
Artikel 5: Uitkering bij blijvende invaliditeit
Als bij verzekerde binnen twee jaar na de datum van het ongeval blijvende invaliditeit optreedt ten gevolge van dit ongeval, keert Self
Reliance het hiervoor op het dekkingsoverzicht vermelde bedrag geheel of gedeeltelijk uit. Dit hangt af van de mate waarin de verzekerde
blijvend functioneel invalide is geworden.
Hieronder volgt op welke termijn uitgekeerd zal worden:
5.1. zodra de graad van blijvende invaliditeit definitief vaststaat, op voorwaarde dat dit binnen twee jaar na de datum van het ongeval kan
worden vastgesteld;
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5.2. wanneer niet binnen twee jaar is vast te stellen of en in welke graad er blijvende invaliditeit is, heeft Self Reliance het recht de uitkering
uit te stellen.
Self Reliance betaalt dan de wettelijke rente over het nog niet betaalde bedrag van de uitkering. Deze rente wordt tegelijk met de
invaliditeitsuitkering uitbetaald;
5.3. als verzekerde in de periode van het uitstel overlijdt aan de gevolgen van het ongeval, vervalt het recht op de invaliditeitsuitkering.
Voor de uitkering wegens overlijden geldt dan wat in artikel 4 is bepaald;
5.4. als verzekerde binnen 2 jaar na het ongeval of in de periode van het uitstel overlijdt, niet als gevolg van het ongeval, en als Self Reliance
nog geen invaliditeitsuitkering heeft uitbetaald, dan wordt aan de rechtverkrijgende(n) van verzekerde het bedrag uitgekeerd dat Self
Reliance waarschijnlijk aan de invaliditeitsuitkering had moeten betalen, als verzekerde niet was overleden.
Artikel 6: Berekening van de blijvende invaliditeit
De mate waarin verzekerde blijvend invalide is, wordt vastgesteld door de medisch adviseur van Self Reliance op basis van informatie van
de behandelend(e) arts(en) en/of een door Self Reliance ingeschakelde onafhankelijke arts.
Dit vaststellen van het invaliditeitspercentage geschiedt aan de hand van de Glieder Taxe.
Artikel 7: Betaling van de uitkeringen
7.1. Wanneer verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval, wordt de uitkering betaald aan zijn wettige erfgenamen. Zij moeten een
verklaring van erfrecht overleggen. Maar wanneer verzekerde bij het afsluiten van zijn verzekering heeft opgegeven wie zijn
overlijdensuitkering moet(en) ontvangen, gaat de uitkering naar deze rechthebbende(n). Om te kunnen uitkeren, moet Self Reliance in het
bezit gesteld worden van de polis.
Schuldeisers die geen erfgenamen zijn hebben geen aanspraak op de uitkering.
7.2. Wanneer verzekerde blijvend invalide zal zijn ten gevolge van een ongeval, betaalt Self Reliance de uitkering aan verzekerde. Dit
gebeurt nadat de graad van blijvende invaliditeit definitief is vastgesteld.
Artikel 8: Bijzondere uitsluiting
8.1 Niet verzekerd is de uitkering bij overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval verzekerde overkomen tijdens de beoefening van
bijzondere sporten als omschreven in de Algemene Bepalingen.
8.2 Bij consultatie van specialisten en/of behandeling in het ziekenhuis en/of Spoedeisende hulp moeten alleen op verwijzing van een
huisarts. Zonder deze verwijzing worden de bovengenoemde kosten niet vergoed.
Rubriek IV: MEDISCHE KOSTEN
Artikel 1: Aard en omvang van de verzekering
1.1 Indien en zolang daartoe medische noodzaak bestaat, vergoedt de maatschappij de kosten van de hierna genoemde medische hulp bij
ziekte of ongeval dat plaatsvindt tijdens de dekkingsperiode van de verzekering, tot ten hoogste het verzekerde bedrag dat op de polis is
vermeld onder de afgesloten verzekering.
1.2 Onder medische kosten vallen uitsluitend:
• de honoraria van artsen en medische specialisten;
• de kosten van ziekenhuisopname;
• de kosten van operatie en gebruik van operatiekamer;
• de kosten van de door de arts voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
• de kosten van de door de arts voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en fysiotherapie;
• de kosten van het medisch noodzakelijk vervoer van verzekerde naar en van artsen en het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Bovenstaande kosten worden uitsluitend vergoed, indien de arts, de specialist c.q. het ziekenhuis, erkend zijn door de bevoegde instanties.
1.2a Ziekenvervoer:
De kosten voor vervoer van een patient met de ambulance worden uitsluitend vergoed als de verzekerde op medische gronden niet instaat
is zefstandig te reizen naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis of andere plaats van behandeling, waarvan de kosten onder deze verzekering
gedekt zijn.
1.3 De kosten van transplantatie, nierdialyse en plastische chirurgie komen alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer deze het gevolg
zijn van een ongeval.
Artikel 2: Vergoeding van medische kosten
Self Reliance vergoedt:
2.1. de in artikel 1 genoemde kosten van medische hulp.
Medische kosten vanwege vervolg behandelingen bij terugkeer in Suriname zijn uitgesloten.
2.2 Wanneer verzekerde op de einddatum van deze verzekering is opgenomen in een ziekenhuis , vergoedt de maatschappij de medische
kosten tot uiterlijk 12 dagen na de einddatum van deze verzekering.
2.3. de op medisch voorschrift gehuurde elleboog- of okselkrukken of rolstoel, mits deze kosten zijn gemaakt binnen 90 dagen na het
ontstaan van de ziekte c.q. het plaatsvinden van het ongeval.
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Artikel 3: Vergoeding van tandartskosten
Self Reliance vergoedt:
de tandartskosten ten gevolge van een ongeval dat plaatsvindt tijdens de dekkingsperiode, als het natuurlijk gebit van verzekerde wordt
beschadigd. Voorwaarde is wel dat deze kosten gemaakt zijn binnen 365 dagen na het ongeval.
Artikel 4: Bijzondere bepalingen
4.1 Verzekerde moet zich laten behandelen of verplegen op een manier die niet onnodig duur is. Bij opname in een ziekenhuis volgt
vergoeding van de kosten van opname in de laagste klasse.
Artikel 5: Bijzondere uitsluitingen
Met in achtneming van de algemene uitsluitingen bestaat tevens geen aanspraak op vergoeding van kosten:
a. die het gevolg zijn van kwalen, klachten en/of lichamelijke afwijkingen, alsmede wat daarmede verband houdt of daaruit voortvloeit,
waaraan verzekerde lijdt op of geleden heeft voor de ingangsdatum van deze verzekering, ook wanneer verzekerde met het bestaan
van die kwalen, klachten en/of lichamelijke afwijkingen niet bekend was op of voor de ingangsdatum van deze verzekering;
b. als gevolg van diabetes mellitus en wat daarmee verband houdt zoals hart- en vaataandoeningen, nieraandoeningen, oogafwijkingen
e.d. bij diabetespatiënten, tenzij naar de mening van de medisch adviseur deze kosten geen verband houden met diabetes mellitus;
c. als gevolg van gal- en nierstenen;
d. van keuringen en attesten door tandarts, kaakchirurg of orthodontist;
e. van kunst- en hulpmiddelen, waaronder brillen, contactlenzen en gebitsprothesen;
f. van sterilisatie en het ongedaan maken daarvan, zwangerschapsbevorderende behandelingen, anticonceptioneel middelen,
zwangerschap en bevalling, abortus provocatus, vruchtbaarheidsonderzoek, erfelijkheidsonderzoek, alsmede de complicaties die met
deze behandelingen verband houden of daaruit voortvloeien;
g. van preventieve geneeskunde, alternatieve geneeswijzen, behandelingen door een logopedist/spraaktherapeut,
revalidatiedagbehandeling;
h. ontstaan tijdens (semi)professionele sportbeoefening;
i. die het gevolg zijn van geslachtsziekten;
j. gemaakt wegens opname indien en voorzover de behandeling kan worden uitgesteld tot na de einddatum van deze verzekering;
k. als gevolg van het uitoefenen van een beroep met uitzondering van commerciële, administratieve en toezichthoudende
werkzaamheden;
l. gemaakt tijdens het aanwezig zijn in, aan of op een luchtvaartuig, anders dan als passagier van een vliegtuig voor de burgerluchtvaart;
m. indien de schade te wijten is aan bewuste of onbewuste roekeloosheid van de verzekerde of iemand die belang heeft bij de uitkering;
n. wanneer de ziekte verband houdt met het gebruik van medicijnen/preparaten teneinde het lichaamsgewicht te verminderen of
vermeerderen;
o. bij reizen binnen Suriname.
Bijzondere voorwaarde:
Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat bij alle medische behandelingen in een ziekenhuis de drempelkosten
$ 500,00 bedragen. Self Reliance moet binnen 48 uur (2 dagen) na het ongeval op de hoogte worden gebracht van de claim. Als er binnen 90
dagen geen melding is gedaanvan uw claim bij Self Reliance respectievelijk onbekend is bij Self Reliance, verliest de verzekerde het recht op
enige uitkering.
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DEKKINGSOVERZICHT

Suriname

Wereldwijd
m.u.v
Suriname

I

Reisbagage

$150,00

$1.000,00

zie blz.8

II

Buitengewonekosten

$1.000,00

$20.000,00

zie blz.8

III

Ongevallen

IV

Europa

zie blz.8

Overlijdenpersonen tot 65 jr.

$5.000,00

$15.000,00

Overlijdenpersonenboven 65 jr.

$2.500,00

$2.500,00

Blijvende Invaliditeit personen tot 65 jr.

$7.500,00

$20.000,00

Blijvende Invaliditeit personen boven 65 jr.

$2.500,00

$2.500,00

Medischekosten

$0,00

$50.000,00

Tandheelkundigekostenbijongeval

$0,00

$350,00

Max. uitkering rubrieken II + IV

$1.000,00

$60.000,00

zie blz.8

Max. uitkeringallerubrieken

$8.000,00

$65.000,00

zie blz.8

EIGEN RISICO (per gebeurtenis/per verzekerde) alle rubrieken

$25,00

$100,00

zie blz.8

zie blz.8

CUMULATIE
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ADDENDUM EUROPESEREISVERZEKERING
Aangetekend wordt dat deze verzekering geschiedt conform de Algemene Voorwaarden Reisverzekering REISSR12/08/2013 met in
achtneming van de volgende afwijkingen:
Rubriek I: Reisbagage
Maximaal €750,00
Rubriek II:Buitengewone kosten
Niet van toepassing, met uitzondering van art 2.1 lid a en b (repatriëring / extra verblijf) en art. 2.3a (vervoer stoffelijk overschot).
Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat de kosten van vervoer van het stoffelijke overschot niet zijn gedekt indien het overlijden heeft
plaatsgevonden tijdens een vliegreis.
Maximumbedragen:
Noodzakelijke kosten van extra verblijf
€ 750,00
Noodzakelijke repatriëringskostenna overleg met de maatschappij
€ 5.000,00
Noodzakelijke kostenvervoer stoffelijk overschot
€ 7.500,00
Rubriek III: (Uitkeringen i.v.m.) Ongevallen
Niet van toepassing.
Rubriek IV: Medische Kosten
Wel van toepassing doch met de bijzondere toevoeging terzake artikel 1 dat voor onderstaande kosten de volgende maximum bedragen van
kracht zijn:
Tandartskosten als gevolg van een ongeval
€ 350,00
Kosten van transplantatie als gevolg van een ongeval
€ 10.000,00
Kosten van nierdialyse als gevolg van een ongeval
€ 7.500,00
Dekkingsoverzicht (blz.7)
Dekking:
Cumulatief maximaal € 35.000,00 per verzekerde gedurende de geldigheidsduur van de verzekering.
Het Eigen Risico per gebeurtenisbedraagt:
Leeftijd
0 t/m 69jr
70 t/m 79jr
Vanaf 80jr

Eigen Risico
Є 50,00 per
verzekerde
Є100,00 per verzekerde
Є150,00 per verzekerde

Bijzondere voorwaarde:
Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat bij poliklinische behandeling in een ziekenhuis de drempelkosten € 250,00 bedragen. Deze kosten
kunnen dus achteraf worden gedeclareerd op vertoon van originele nota’s.
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