Ntb-verzekeringen

Op maat
Exclusief bij de Ntb: doorlopende
(vakantie)reisverzekering met
dekking voor buitenlandse optredens
Zakenreis of vakantiereis?
Welke leeftijd je ook hebt en
hoeveel reiservaring er ook in
je bagage zit, bij elke reis kan
je weer voor mooie, nieuwe en
onverwachte verrassingen komen
te staan. Maar soms krijg je te
maken met minder plezierige ervaringen. Een exotische maaltijd
die niet goed valt. Bestolen van
je geld en papieren of het uit
vallen van je auto waardoor
het bereiken van het reisdoel
dreigt te mislukken. Zulke ver
rassingen bederven niet alleen
de vakantiepret, ze hebben
ook onaangename financiële
gevolgen.
Onbezorgd
Een reisverzekering zorgt ervoor
dat je ingeval van problemen er
niet alleen voor staat. Je kan per
reis een verzekering afsluiten
maar ga je meerdere keren per
jaar erop uit, dan blijkt een doorlopende reisverzekering al snel
voordeliger te zijn. Al dan niet
gecombineerd met een annuleringsdekking. Daarnaast hoef je,
als je de doorlopende reisverzekering standaard in je Ntb-verzekeringspakket opneemt, niet
meer aan het afsluiten ervan te
denken en kan je je bezighouden
met de leuke vakantievoorbereidingen.
Een reisverzekering is een verzekering tegen diverse onverwachte
gebeurtenissen die kunnen
ontstaan tijdens vakantie. Alle
zakelijke aspecten vallen buiten
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een reisverzekering. Reizen voor
optredens of andere zakelijke
bezigheden in het buitenland
vallen niet standaard onder een
reisverzekering.

Exclusief voor de leden van
de Ntb
Voor de leden van de Ntb is een
speciale doorlopende reisverzekering ontwikkeld. Hier vallen
de zakelijke reizen wèl onder
de dekking! Immers, regelmatig
komt het voor dat musici naast
een vakantiereis ook reizen naar
het buitenland maken voor hun
werk, bijvoorbeeld voor optredens. In dergelijke situaties
zou een zakenreisverzekering
nodig zijn maar die is relatief
kostbaar.
Als lid van de Ntb kan je gebruik
maken van een extra optie op

de doorlopende (vakantie)reisverzekering: het meeverzekeren
van incidentele zakenreizen. Bij
het aanvragen kan je kiezen voor
de optie ‘buitenland optredens’
waardoor 4 reizen per jaar in het
kader van optredens in het buitenland worden meeverzekerd.
Wanneer je regelmatig zakelijk
in het buitenland verblijft, kan
je met ons overleggen voor een
alternatief.

Met onze reisverzekeringen
kies je voor:
• afdekken van onverwachte
financiële risico’s tijdens je
vakantie
• hulp van een alarmcentrale bij
problemen in het buitenland
• een verzekeringspakket dat je
gemakkelijk kunt aanpassen aan
je persoonlijke wensen
• extra financieel voordeel via het
Ntb-Verzekeringspakket
• snelle en zorgvuldige afhandeling van schade
• mogelijkheid om de vakantiereisverzekering uit te breiden
met ‘buitenland optredens’
• De instrumenten zijn niet
meeverzekerd op het
onderdeel reisbagage van
de reisverzekering.

Het Ntb-pakket:
Instrumentenverzekering
Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering-Combi
Doorlopende Reisverzekering
Uitvaartverzekering
Autoverzekering
Opstalverzekering
Zorgverzekering

Je muziekinstrument overal
verzekerd
Als je de speciale instrumentenverzekering in het Ntb-verzekeringspakket hebt afgesloten,
is er op die verzekering ook in
het buitenland tijdens vakanties
en/of werkreizen dekking. De
Ntb-instrumentenverzekering
biedt een wereldwijde dekking
tegen alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen. Thuis,
onderweg of bij een optreden.
De enige uitsluiting is schade
ten gevolge van diefstal uit een
motorvoertuig.
Dekking van een reisverzekering
De basis van een reisverzekering
wordt meestal gevormd door
dekking van:
• schade met betrekking tot
bagage
• hulpverlening.
Daarnaast kan de dekking onder
andere worden uitgebreid met:
• ongevallendekking
• dekking tegen geneeskundige
kosten
• annuleringsdekking.
De dekking van geneeskundige
kosten is altijd een aanvulling op
de eigen, wettelijk verplichte,
basis-zorgverzekering.

Snel regelen
De Ntb-reisverzekering kun je
verder geheel aanpassen aan je
eigen wensen. Zoals bijvoorbeeld
het meeverzekeren van wintersportreizen tot het meeverzekeren van fietsen. Alleen in Europa
of dekking over de hele wereld;
alleen voor jezelf of voor je hele
gezin. Op de verzekeringssite
voor de leden van de Ntb word je
snel door de mogelijkheden heen
geleid en kun je de verzekering
online aanvragen.

pagina 35

