GRATIS
€ 1.500,annuleringsdekking

Schox onderwatersporten reisverzekering
www.zichtadviseurs.nl/schox

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Waar ook ter wereld,
hoe vaak u ook op reis
gaat, u bent verzekerd!

Speciaal voor u als actieve onderwatersporter, heeft duiksporter John Schox
een bijzondere onderwatersport- en reisverzekering ontwikkeld. In 3 eenvoudige
stappen bent u verzekerd op de manier die bij u en uw duiksport past.

Voor wie is deze verzekering bedoeld?
De Schox onderwatersport- en reisverzekering is bedoeld voor personen
die in Nederland wonen én:
• in het bezit zijn van een officieel duik brevet (of hiervoor in opleiding zijn);
• duiken met apparatuur die regelmatig wordt gecontroleerd;
• hobbymatig duiken.
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Stel uw
verzekering op
maat samen

Rubriek 3 omvat juridische hulp waarop u kunt

Rubriek 6 omvat de vergoeding van de

Rubriek 7 verzekert de automobilisten-

terugvallen bij een conflict in verband met of

behandelingskosten in een decompres-

hulp. De automobilistenhulp is voor

tijdens uw reis.

sietank en overige geneeskundige kos-

reizen binnen Europa met de personen-,

ten. Deze dekking geldt als aanvulling

kampeer-, of bestelauto, motor of

Vaste rubrieken
Rubriek 1, 2, 3 en 4

Rubriek 4 biedt u € 1.500,- gratis annuleringsdekking

op uw zorgverzekering. Dit is vooral

scooter voorzien van een Nederlands

vormen de basisverze-

per reis. Wilt u hogere bedragen verzekeren? Dan

van belang als u naar het buitenland

kenteken en (indien van toepassing)

kering. Daarnaast kiest u

bieden wij de volgende mogelijkheden:

gaat. In Nederland gemaakte kosten

APK goedgekeurd. U verzekert zich

zelf welke rubrieken en

• verhogen tot € 3.000,- per reis: € 98,00 per jaar

zijn verzekerd tot € 4.000,-. Tandheel-

hiermee tegen de kosten van ‘pech

eventuele aanvullingen u

• verhogen tot € 5.000,- per reis: € 228,50 per jaar

kundige hulp is verzekerd tot € 375,-.

onderweg’.

Wilt u een nog hoger bedrag verzekeren?

Stel zelf uw
verzekering
samen

Rubriek

Premie per jaar voor
een alleenstaande

Premie per jaar voor
een gezin

Vaste
rubrieken

1. Bagage (en duikuitrusting)
2. Hulpverlening en
buitengewone
kosten
3. Rechtsbijstand
4. Annuleringskosten
tot € 1.500,tot € 3.000,tot € 5.000,-

€ 59,50

€ 86,50

gratis
aanvullende premie € 98,00
aanvullende premie € 228,50

gratis
aanvullende premie € 98,00
aanvullende premie € 228,50

Keuze
rubriek

5. Ongevallen

€ 19,50

€ 25,00

Keuze
rubriek

6. Medische kosten
en decompressiebehandeling

€ 19,50

€ 25,00

Keuze
rubriek

7. Automobilistenhulp

€ 27,50

€ 27,50

verzekert.
Rubriek 1 omvat de

Neem dan contact met ons op voor de kosten.

bagagedekking waar-

Wilt u incidenteel een hoger bedrag verzekeren,

in ook een dekking is

omdat u een duurdere reis geboekt heeft?

opgenomen voor uw

U regelt dit eenvoudig zelf via

duikuitrusting, foto- en

www.zichtadviseurs.nl/schox.

videoapparatuur en
andere kostbaarheden.

Keuze rubrieken

Het verzekerd bedrag is

Rubriek 5 is een complete ongevallenverzekering.

€ 5.000,-. Het eigen risico

De verzekering zorgt voor een uitkering bij invali-

is € 50,- per gebeurtenis.

diteit door een ongeval van maximaal € 60.000,-.
Of een uitkering bij overlijden van € 15.000,-.

Rubriek 2 vergoedt de

Als u al een ongevallenverzekering heeft, hoeft u

buitengewone kosten die

deze rubriek niet mee te verzekeren.

noodzakelijk zijn als gevolg van schade. Denkt
u daarbij aan hulpverle-

* Alle genoemde premiebedragen zijn inclusief 21% assurantiebelasting (indien van

ning of aan extra reis- en

toepassing). Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

verblijfskosten.
U bent óók verzekerd als u binnen Nederland een dag of een dagdeel gaat duiken.
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Hogere verzekerde bedragen

Polisvoorwaarden en verzekerde
bedragen

Misschien heeft u

De complete polisvoorwaarden en de specificatie

behoefte aan een

van de verzekerde bedragen vindt u op

hoger verzekerd bedrag.

www.zichtadviseurs.nl/schox. Uiteraard krijgt u, als

Bijvoorbeeld omdat u

u dat wilt, de polisvoorwaarden ook op papier.

Een bijzondere
onderwatersporten reisverzekering

een dure foto- of filmuitrusting heeft. Wij hebben

In geval van nood: Zicht 24h Emergency

hier goede maatwerk-

Service professionele alarmcentrale.

oplossingen voor. Neem
de mogelijkheden.

Uw Schox onderwatersport- en
reisverzekering in 3 eenvoudige
stappen

Drie jaar nieuwwaarde

Overstappen was nog nooit zo makkelijk!

Vult u liever een papieren aanvraag-

regeling voor uw onder-

1. Ga naar www.zichtadviseurs.nl/schox en vul

formulier in? Laat het ons weten.

Schox, voor duikers door duikers

Wij sturen u graag een formulier toe.

Als fanatiek duiksporter ontwikkelde

Telefoon: 010 - 272 41 19

John Schox een bijzondere onderwa-

E-mail: schox@zichtadviseurs.nl

tersport- en reisverzekering, speciaal

gerust contact op voor

watersportuitrusting, met
uitzondering van (duik-)
kleding.

het aanvraagformulier in.
2. Heeft u nu al een doorlopende reisverzekering?
• Aan het eind van de aanvraag heeft u de

voor de actieve onderwatersporter.

		 mogelijkheid een foto of scan van uw
		 huidige polis te uploaden.
• Zorg dat de naam van de verzekerings		 maatschappij, het polisnummer en de
		 vervaldatum leesbaar zijn.
• Wij verzorgen de opzegging van uw
		 huidige verzekering. U heeft hier verder
		 geen omkijken naar.
3. U ontvangt van ons uw Schox onderwatersport- en reisverzekering en de bijbehorende
Schox pas. Deze pas bevat niet alleen het
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De pluspunten

Schox is in de loop der jaren een

• U kunt zelf uw verzekeringspakket

begrip geworden in de duikwereld.

samenstellen
• Gratis annuleringsdekking van 		
€ 1.500,- (ook nog apart te verhogen)
• Uw duikuitrusting is thuis ook
verzekerd
• Uw hele gezin is voor een klein
bedrag extra mee te verzekeren
• Als u uw andere schadeverzeke-

telefoonnummer van de alarmcentrale.

ringen ook onderbrengt in het

U kunt er bij het duiken in het buitenland

Zicht privépakket dan kunt u

ook mee aantonen hoe u verzekerd bent.

extra pakketkorting krijgen.

Niet voor niets wordt er door duikers
onderling gesproken over ‘de Schoxpolis’. Tot op de dag van vandaag is
John Schox nauw betrokken bij de
Schox onderwatersport- en reisverzekering. De Schox onderwatersporten reisverzekering is een product van
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs.
www.zichtadviseurs.nl/schox.
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Over Zicht

Heeft u interesse?

Wij helpen u bij het maken van bewuste keuzes

Wilt u een Schox onderwa-

over financiële risico’s. Bijvoorbeeld door samen

tersport- en reisverzekering

goed vooruit te kijken. En door uw wensen en

afsluiten? U kunt uw Schox

situatie in kaart te brengen. Maar ook door na te

onderwatersport- en reisver-

denken over verschillende oplossingen.

zekering direct aanvragen op
www.zichtadviseurs.nl/schox.

Dit doen we met persoonlijk advies en financiële
producten die aansluiten bij de fases van uw

Wij zorgen er voor dat u zo

(zakelijk) leven. Daardoor kunt u zich richten op

snel mogelijk verzekerd bent.

de dingen waar het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!

Als u nog vragen heeft, dan
kunt u contact met ons

Zicht heeft meer dan 100 jaar ervaring met

opnemen via:

onafhankelijke advisering van bedrijven en

Zicht, risico- en verzekerings-

particulieren. Vandaag de dag zijn we één

adviseurs

van de toonaangevende adviesbedrijven van

Schox

Nederland en onderdeel van NN Group. Vanuit

T 010 - 272 41 19

vestigingen door heel Nederland adviseren onze

E schox@zichtadviseurs.nl

500 deskundige medewerkers u graag.

I www.zichtadviseurs.nl/schox
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