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COVID-19 Toeristen bescherming en ondersteuning verzekeringspakketten

Verzekeringslimiet

Premie

•

Inhoudelijke
toelichting

•
•
•
•

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

3.000 Euro

5.000 Euro

7.000 Euro

7 Dagen

15 Euro

19 Euro

23 Euro

8 Dagen

17 Euro

22 Euro

26 Euro

9 Dagen

19 Euro

24 Euro

30 Euro

10 Dagen

21 Euro

27 Euro

33 Euro

Behandelingskosten, inclusief de kosten voor intensive care van patiënten jonger dan 65 jaar die positief zijn getest op
Covid-19 en in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden binnen de limieten gedekt.
Onze verzekering is geldig voor alle pandemische ziekenhuizen, ongeacht of het privé / openbare ziekenhuizen zijn.
Naarmate de dagen toenemen waarvoor de verzekering is afgesloten, stijgt het premiebedrag overeenkomstig.
De verzekeringsduur is maximaal 30 dagen op basis van de reis van de verzekerde.
Onze producten zijn geldig gedurende de verzekeringsperiode; en de polisverzekering begint niet voor de datum waarop
de toegang tot de Turkse grenzen is verkregen op basis van de paspoortgegevens, en indien de vervaldatum van de polis
een toekomstige datum heeft, eindigt de verzekering wanneer de verzekerde de Turkse grenzen verlaat.
2

3

COVID-19 Aanvullende accommodatieverzekering
Pakket 1
Dagelijkse Dekkingslimiet
Beleidsperiode &
Verzekeringslimiet

Premie
•

•

Inhoudelijke
toelichting
•
•

100 Euro

Pakket 2
150 Euro

Pakket 3
250 Euro

1.500 Euro (15 dagen)

2.250 Euro (15 dagen)

3.750 Euro (15 dagen)

10 Euro

14 Euro

22 Euro

In het geval dat de verzekerde voor een langere periode in het hotel moet blijven vanwege toezichtstelling op het
hotel vanwege Covid-19 binnen de reikwijdte van deze polis, wordt de dagelijkse vergoeding betaald zoals hierboven
beschreven. De maximale vergoeding die tijdens de polis wordt betaald, is beperkt tot 15 dagen.
De verzekeringsdekking start op de datum van aankomst in Turkije en eindigt op de dag van vertrek. Hoewel de
verzekeringsdekking eindigt bij vertrek, wordt de compensatie betaald a.d.h.v. de maximale compensatieperiode,
zelfs als de reisperiode verstreken is, op voorwaarde dat de onder toezichtstelling tijdens de reisperiode wordt
ingevoerd. Voorbeeld: als er tijdens een 7-daagse reis een 7-daagse toezichtstelling wordt ingevoerd, wordt er 15
dagen compensatie betaald als het hotel gedurende 15 dagen onder extra toezicht staat.
Deze verzekeringspolis geldt voor toeristen van 0 tot 65 jaar uit het buitenland van Turkije m.b.t. toeristische
accommodatie. Hotels kunnen deze verzekering aanschaffen voor hun gasten.
Het ziekenhuis dat de beslissing neemt om toezicht te houden, dient een openbaar pandemisch ziekenhuis te zijn.
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Polis afsluiten met één klik
➢ De polis kan worden aangeschaft op de website van Gunes Sigorta
of via www.covidinsurance4turkey.com

voor toeristen die naar

Turkije reizen.

➢ Voor het opstellen van polissen dient de volgende informatie m.b.t.
de verzekerde worden verstrekt: paspoortnummer, nationaliteit,

land, naam en achternaam, geboortedatum, geslacht, naam van
moeder

en

vader,

geboorteplaats,

telefoonnummer

van

contactpersoon, adresinformatie, start- en einddatum van de reis
en het geselecteerde pakketdetails.

➢ Nadat

de gebruiker zijn/haar informatie heeft verstrekt en de

voorwaarden en de details heeft gelezen, markeert u het
selectievakje onder het formulier en klikt u op de verzendknop.
I have read and agree to the Güneş Sigorta Tourist Protection and Support
Insurance Policy (Details)
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Speciale beleidsclausules en veel gestelde vragen

Bijzondere polisvoorwaarden

Veel gestelde vragen
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Betaalpagina

Payment is Successful

Print Policy

Voorbeeld betaalpagina

Betaling is succesvol
Polis afdrukken
7

8

