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Overzicht Plus Polis TrouwZeker®

Alle genoemde punten bij de Standaard Polis met als extra dekking:

o

Meeverzekerden:
Bloed ‐en aanverwanten 1e en 2e graad (uw ouders, broers en zusters en uw opa en oma) en
degenen die met hen duurzaam samenleven zijn vanaf 3 maanden voor de bruiloft verzekerd
+ Kinderen van broers en zusters van het bruidspaar zijn vanaf 3 maanden voor de bruiloft verzekerd
+ Ooms en tantes van het bruidspaar en hun echtgenoten of degenen die met hen duurzaam
samenleven in gezinsverband zijn vanaf 3 maanden voor het huwelijk verzekerd.
+ Pleeg‐ en stiefkinderen, pleeg‐ en stiefouders, stiefbroers en ‐zusters zijn vanaf 3 maanden voor
de bruiloft verzekerd
Ceremoniemeester(s) en getuigen en hun echtgeno(o)t(e) zijn vanaf 3 maanden voor de bruiloft
verzekerd
De weddingplanner is vanaf 3 maanden voor de bruiloft verzekerd
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Objectdekking;
Huwelijkscadeaus zijn tegen beschadiging, als gevolg van een van buitenaf komend onheil, verzekerd
op de dag zelf en de dag na de bruiloft tot maximaal € 1.500,‐
+ Reparatiekosten van beschadigde bruidskleding van de bruid, bruidegom en bruidskinderen, ook
als deze kleding is gehuurd (m.u.v. reinigingskosten)
+ Wanneer muziekband of artiest niet kan optreden tot € 500,‐

Tip: In de praktijk geeft de Plus Polis de meest uitgebreide en logische dekking, tenzij u werelddekking nodig heeft i.v.m.
gasten, locatie of huwelijksreis buiten de EU.

Overzicht All‐in Polis TrouwZeker®

Alle genoemde punten bij de Standaard en de Plus Polis met als extra dekking:
o

Alle genoemde personen bij de Plus polis zijn met de All‐in polis vanaf het moment van afsluiten
verzekerd.

o
Wereldwijde dekking;
o +/+ Ja
Objectdekking;
o Huwelijkscadeaus zijn tegen beschadiging, als gevolg van een van buitenaf komend onheil, verzekerd op
de dag zelf en de dag na de bruiloft tot maximaal € 2.500,‐
o
Welke kosten vergoed de All‐in Polis van TrouwZeker nog meer;
o Tevens gedekt : wanneer muziekband of artiest niet kan optreden tot € 1.000,‐

Waarvoor bent U wel en niet verzekerd ?
Wordt een faillissement van mijn leverancier ook gedekt?
Nee. Faillissement van een leverancier is geen geldige reden om uit te keren.
Is de bruiloftverzekering er alléén voor de bruiloft?
Nee. De bruiloftverzekering van TrouwZeker is geschikt voor zowel de bruiloft, voor het geregistreerde partnerschap als
voor het vieren van een huwelijksjubileum.
Een van ons heeft een orgaantransplantatie ondergaan. Kunnen wij dan wel een verzekering afsluiten?
Ja. Bij TrouwZeker ontnemen wij u niet de kans om uw bruiloft te verzekeren. Wanneer uw arts aangeeft dat de
gezondheid geen beperkingen oplevert voor uw trouwdag kunt u de verzekering gewoon bij TrouwZeker afsluiten.
Hiervoor heeft TrouwZeker geen doktersverklaring nodig. In geval van eventuele schade kan het wel zijn dat TrouwZeker
navraag doet bij uw arts naar aanleiding van uw verklaring.
Ik heb naasten/familieleden (medeverzekerden) die (ernstig) ziek zijn en ik weet dat al voordat ik de bruiloftverzekering
van TrouwZeker afsluit. Heeft dat dan ook gevolgen voor de dekking?
Ja en Nee:
Ja. Mocht de verzekerde niet aanwezig kunnen zijn op de bruiloft door een reden die geen verband houdt met de
bestaande ziekte, dan is dit wél gedekt.
Nee. De bruiloftverzekering van TrouwZeker is er voor die situaties waarin bruidsparen 'overvallen worden door van
buiten komend onheil'. In dit verband wordt ook wel gesproken over 'een onzeker voorval' omdat deze situaties bij het
afsluiten van de polis niet waren voorzien.
Vanwege het feit dat de ziekte in deze situatie al bekend is, is het niet meer 'een onzeker voorval'. Om die reden wordt
deze situatie niet gedekt door de bruiloftverzekering van TrouwZeker.
Dekt de bruiloftverzekering zwangerschap van de bruid, getuigen en/of ceremoniemeester?
Ja en Nee:
Ja. Waar de bruiloftverzekering van TrouwZeker wel in voorziet is dekking, in het geval dat er sprake is van complicaties
die dusdanig zijn dat ze de aanwezigheid op de bruiloft verhinderen.
Als voorbeelden gelden het krijgen van een miskraam of een acute aanval van bekkeninstabiliteit waardoor rust verplicht
is. Kortom: levensbedreigende situaties voor bruid en vrucht.
Nee. Indien uw bruiloft in de periode van 1 maand voor de uitgerekende datum van bevalling tot 1 maand hierna gepland
staat, en vanwege de bevalling niet door kan gaan, dan kunt u geen aanspraak maken op de bruiloftverzekering van
TrouwZeker.
Geldt de verzekering ook voor personen die ouder dan 80 jaar zijn?
Ja. Personen in de 1e en 2e graad die op de dag van de bruiloft 81 jaar of ouder zijn , zijn meeverzekerd in geval van
overlijden binnen een periode van 14 dagen voor de bruiloft, of de dag zelf.

Ik woon in het buitenland. Kan ik een bruiloftverzekering van TrouwZeker afsluiten?
Ja. Indien bruidsparen in het bezit zijn/houder zijn van een Nederlands bank‐ of girorekeningnummer en een Nederlands
postadres, kan men een bruiloftverzekering bij TrouwZeker aanvragen middels een eenmalige machtiging. Deze gegevens
mogen ook van de weddingplanner zijn.
Biedt de bruiloftverzekering van TrouwZeker ook dekking in het buitenland?
Ja. De bruiloftverzekering van TrouwZeker biedt dekking in het buitenland:



Plus Polis ‐ EU lidstaten
All‐in ‐ Wereldwijde dekking

Ik vier mijn bruiloft in het buitenland. Zijn vliegtickets en (hotel)overnachtingen dan ook meeverzekerd?
Ja. De bruiloftverzekering van TrouwZeker biedt met de Plus Polis dekking in alle EU lidstaten, met de All‐in Polis dekking
over de hele wereld. De kosten van vliegtickets en overnachtingen van het bruidspaar en gasten vallen alléén onder de
dekking wanneer het bruidspaar de kosten van de vliegtickets en overnachtingen op zich heeft genomen en in de totaal
verzekerde som heeft opgenomen.
Kan ik mijn Huwelijksreis ook meeverzekeren?
Ja. Mits meegenomen in de verzekerde som kunt u de huwelijksreis meeverzekeren.
Mijn aanstaande man/vrouw zit in het leger. Is er ook dekking indien hij/zij (onverwachts) wordt uitgezonden op een
missie en hierdoor de bruiloft niet door kan gaan?
Nee. Indien de betreffende persoon wordt uitgezonden voor een missie, dan valt dit niet onder de dekking van de
bruiloftverzekering van TrouwZeker. Het betreft hier namelijk niet een situatie waarbij sprake is van onheil van buitenaf,
maar de uitoefening van een beroep.

