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19 juli 2022 Betreft : Verbetering van de voorwaarden van uw verzekeringen 

U heeft bij elipsLife een of meerdere verzekeringen. Wij hebben de voorwaarden van deze 
verzekering(en) verbeterd. Tot en met december 2021 gold er een beperking van de dekking 
voor uw medewerkers als zij werkzaam waren of verbleven in landen die een hoog risico 
vormden. Deze beperking is vervallen per 1 januari 2022.   

 
Algemene voorwaarden blijven van kracht 
Voor uw verzekering(en) gelden voorwaarden. Het artikel waarin de beperking van de 
dekking staat, is niet meer van toepassing. U ontvangt geen nieuwe voorwaarden, maar 
vanaf 1 januari 2022 gebruiken wij dit artikel niet meer in de beoordeling van claims.  

 
Om welk artikel in de voorwaarden gaat het? 
In onderstaande tabel staat welk artikel in welke voorwaarden vervalt. De strekking van het 
artikel is: 

  
‘Verzekerd in het buitenland 
Werkt de werknemer in een gevaarlijk gebied? Dan heeft dat gevolgen voor deze 
verzekering. Wij mogen dan de verzekering voor die verzekerde stopzetten of de premie en 
voorwaarden aanpassen. We bepalen of een gebied gevaarlijk is door te kijken naar de 
reisadviezen van de Rijksoverheid. Die werkt met kleurcodes..’ 

 
 

 
 
 
 

  

Versie Naam voorwaarden Artikelnummer 
Juni 2019 & Oktober 2018 Algemene Voorwaarden OVL-P 15.1 
Juni 2019 & Oktober 2018 Algemene Voorwaarden OVL-V 14.1 
Juni 2019 & Oktober 2018 Algemene Voorwaarden AO-R 20.1 
Juni 2019 & Oktober 2018 Algemene Voorwaarden WGA Plus 19.1 
Oktober 2018 Algemene Voorwaarden OVL-H 15.1 
Oktober 2018 Algemene Voorwaarden AO-H 19.1 
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Aanvullende afspraken vervallen 
Als wij met u aanvullende veiligheidsmaatregelen overeen zijn gekomen waardoor u al dekking heeft 
in risico gebieden, dan zijn deze maatregelen per 1 januari 2022 niet meer verplicht.   

 
U hoeft niets te doen 

Wij voeren de verbetering van de dekking automatisch door, u ontvangt geen nieuwe voorwaarden. 
 

Heeft u nog vragen? 
Bel of e-mail ons gerust als u nog vragen heeft, wij beantwoorden ze graag. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
[Naam] 
[functie] 

 


