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Veilig op vakantie!
Met onze reisverzekering op zak kunt u
zonder zorgen 'instappen en wegwezen'.
Deze verzekering biedt u maximale
financiële bescherming na een ongeval
en bij verlies of diefstal van uw bagage.
Bovendien heeft u recht op daadwerkelijke
ondersteuning door EuroCross International,
onze hulpverleningsorganisatie.
Die staat 24 uur per dag voor u klaar, waar
u ook bent.

Onze doorlopende reis- en annuleringsverzekering
in het kort…
Een goede reis begint bij ons op kantoor
Met onze doorlopende reisverzekering hoeft u niet voor iedere vakantie opnieuw bij ons aan te kloppen: u bent op al uw vakantiereizen het
hele jaar door verzekerd. Voor wie vaker dan één keer per jaar op reis
gaat is het bovendien een stuk voordeliger dan voor iedere reis steeds
een afzonderlijke verzekering te sluiten.
Met onze reisverzekering op zak kunt u zonder zorgen 'instappen en
wegwezen'. Deze verzekering biedt u maximale financiële bescherming na een ongeval en bij verlies of diefstal van uw bagage. Bovendien hebt u recht op daadwerkelijke ondersteuning door EuroCross
International, onze hulpverleningsorganisatie. Die staat 24 uur per dag
voor u klaar, waar u ook bent! En onze doorlopende reisverzekering
heeft een maximale reisduur van maar liefst 365 dagen!
Wie zijn verzekerd?
Indien u kiest voor een gezinsdekking zijn op de doorlopende reis- en
annuleringsverzekering alle reizen van alle gezinsleden verzekerd.
Inclusief de inwonende en voor studie uitwonende kinderen tot 27 jaar.
Wat is verzekerd?
Door de modulaire opbouw kent onze Doorlopende (zaken)
reisverzekering een zeer grote mate van flexibiliteit. Het basispakket is
de enige verplichte rubriek. U bepaalt zelf met welke aanvullende dekkingen u het basispakket wilt uitbreiden.
Basispakket
In het basispakket zijn de volgende onderdelen verzekerd:
Reisbagage
Persoonlijke hulp
Aansprakelijkheid
Rechtshulp
Reisdocumenten
Geld en cheques

: tot maximaal € 2.500,- per persoon per reis.
(voor verzekerden tot 5 jr. € 1.250,= per persoon per reis)
: kostprijs
: voor schade aan logiesverblijf of inventaris
daarvan tot een maximum van € 500,- per
gebeurtenis
: maximaal € 45.500,- per gebeurtenis
: kostprijs
: maximaal € 750,- voor alle verzekerden
samen per reis

Werelddekking

1-pers.

2 pers.

gezin

1 ouder
gezin

Basispakket

€ 35,-

€ 55,-

€ 75,-

€ 55,-

Ongevallen

€ 10,-

€ 20,-

€ 25,-

€ 15,-

Wintersport/onderwatersport

€

7,50

€ 15,-

€ 20,-

€ 10,-

Aanvullende
ziektekosten

€ 12,50

€ 20,-

€ 27,50

€ 20,-

Voer-/vaartuigenhulp
(binnen Europa)

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

Annulering

€ 31,25

€ 62,50

€ 87,50

€ 47,50

Annulering met
dubbele verzekerde bedragen

€ 51,25

€ 102,50

€ 143,50

€ 79,50

Garantie– annulering

€ 37,25

€ 74,50

€ 105,50

€ 59,50

Garantie-annulering met
dubbele verzekerde.bedragen

€ 60,-

€ 119,50

€ 168,50

€ 96,50

Samengestelde reis

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

Korting vrijwillig eigen
risico

€ 10,-

€ 15,-

€ 20,-

€ 15,-

Zakenreis met eigen risico
€ 135,- bagage

€ 65,-

€ 65,-

€ 65,-

€ 65,-

Zakenreis zonder eigen risico
€ 135,- bagage

€ 95,-

€ 95,-

€ 95,-

€ 95,-

Aan deze tekst kunt u geen andere rechten ontlenen dan aan de
polisvoorwaarden.

Aanvullende dekkingen
Europa dekking

1 pers.

2 pers.

gezin

1 ouder
gezin

Basispakket

€ 30,-

€ 47,50

€ 62,50

€ 45,-

Ongevallen

€ 7,50

€ 15,-

€ 17,50

€ 10,-

Wintersport/onderwatersport

€

5,-

€ 10,-

€ 12,50

€ 7,50

Aanvullende
ziektekosten

€ 10,-

€ 15,-

€ 20,-

€ 15,-

Voer-/vaartuigenhulp
(binnen Europa)

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

Annulering

€ 25,-

€ 50,-

€ 70,-

€ 40,-

Annulering met
dubbele verzekerde bedragen

€ 45,-

€ 90,-

€ 126,-

€ 72,-

Garantie-annulering

€ 31,-

€ 62,-

€ 88,-

€ 52,-

Garantie-annulering met
dubbele verzekerde bedragen

€ 53,50

€ 107,-

€ 151,-

€ 89,-

Samengestelde reis

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

Korting vrijwillig eigen risico

€ 10,-

€ 15,-

€ 20,-

€ 15,-

Zakenreis met eigen risico
€ 135,- bagage

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

Zakenreis zonder eigen risico
€ 135,- bagage

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

1. Ongevallen
Voor deze rubriek gelden de volgende verzekerde bedragen:
bij overlijden: € 25.000,- per persoon;
bij algehele blijvende invaliditeit: maximaal € 75.000,= per
persoon (afhankelijk van de mate van invaliditeit).
2. Aanvullende Ziektekosten
Met de rubriek Aanvullende Ziektekosten bent u als aanvulling op uw
ziektekostenpolis verzekerd van volledige vergoeding van eventueel
gemaakte ziektekosten in het buitenland. Een goede ziektekostenverzekering die ook de ziektekosten in het buitenland volledig dekt,
maakt deze module overbodig. Voor landen met extreem hoge tarieven voor geneeskundige behandeling (bijv. USA, Canada en Zwitserland) is het wenselijk om naast een bestaande ziektekostenverzekering het onderdeel Aanvullende Ziektekosten mee te verzekeren.
Ook als u geen tandheelkundige hulp binnen uw ziektekostenpolis
heeft opgenomen of als u op de ziektekostenpolis een hoog eigen
risico heeft, is het aan te bevelen een reisverzekering inclusief Aanvullende Ziektekosten af te sluiten.
3. Winter- en Onderwatersport
Winter- en onderwatersport brengen speciale risico’s met zich mee.
Tegen een beperkte meerpremie worden de extra risico's van deze
activiteiten financieel ondervangen met de Rubriek Winter- en Onderwatersport.
4. Voer- en vaartuigenhulp
Deze rubriek voorziet in het verlenen van hulp en de vergoeding van
kosten in het buitenland als het vervoermiddel (auto/vaartuig, met of
zonder aanhanger/ trailer) door pech of ongeval niet meer kan rijden
of varen. Als herstel niet binnen twee dagen mogelijk is, worden de
extra verblijfkosten vergoed of kan repatriëring van het voertuig met
alle inzittenden en aanhanger worden geregeld. Ook voorziet deze
rubriek in het regelen van een vervangende bestuurder/schipper als
de werkelijke bestuurder/schipper door ziekte of een ongeval uitvalt.
5. Zakenreizen
Hoewel de Doorlopende reisverzekering primair is bedoeld voor de in
de vrije tijd ondernomen reizen, kan de verzekering met deze rubriek
uitgebreid worden tot reizen met een zakelijk karakter. Ook reizen in
verband met vrijwilligerswerk of studie/stages in het buitenland zijn
alleen verzekerd als deze rubriek is meeverzekerd. Belangrijk: deze
dekking kan alleen worden afgesloten indien de werkzaamheden een
administratief/commercieel karakter hebben!

6.a. Annuleringskosten
Als een geplande vakantie onverhoopt niet door kan gaan moet u
meestal toch betalen voor de gereserveerde reis en/of het besproken verblijf. Een doorlopende annuleringsverzekering vergoedt de
reeds gedane betalingen, de nog te verrichten betalingen en eventuele overboekingkosten als een reis geannuleerd of afgebroken
moet worden. Daarnaast keert de verzekering in de meeste gevallen ook een dagvergoeding uit als men te laat op de reisbestemming mocht arriveren. Voor de annuleringsverzekering gelden standaard de volgende verzekerde bedragen:
€ 1.750,- per persoon per reis met een maximum van € 6.000,- per
polis per jaar
Tegen een hogere premie kunnen deze verzekerde bedragen worden verdubbeld.
Het risico van zaakwaarneming is standaard meeverzekerd.
6.b. Garantie-annuleringskosten
Deze speciale annuleringsdekking is veel ruimer dan de standaard
annuleringsdekking. Indien de reis moet worden afgebroken door
een gedekt evenement of indien een verzekerde tijdens de vakantie
minstens 4 dagen in een ziekenhuis verblijft dan wordt de gehele
reissom vergoed.
6.c. Samengestelde reizen
Steeds vaker stellen mensen zelf hun reis samen en worden vliegtickets, vakantieverblijf en huurauto los van elkaar geboekt. Als één
van de onderdelen van de reis niet doorgaat, kunt u met deze dekking zonder financiële gevolgen alle onderdelen van uw reis afzeggen.
Hulpverlening in het buitenland
Bij problemen in het buitenland kunt u gebruik maken van een uitgebreide hulpverleningsservice die standaard aan de reisverzekering gekoppeld is. Hiertoe werken wij samen met de wereldwijd opererende alarmcentrale EuroCross. Zeven dagen per week, 24 uur
per dag en overal ter wereld kan er een beroep gedaan worden op
de alarmcentrale. De hulp kan zowel op financieel als op medisch
gebied zijn, bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval. Als de Rubriek
Voer- en Vaartuigenhulp is meeverzekerd, kan de alarmcentrale
EuroCross ook worden ingeschakeld voor repatriëring van de auto
na een schade of als de bestuurder of schipper uitvalt. Ook is EuroCross behulpzaam bij het toezenden van onderdelen als deze ter
plaatse niet te verkrijgen zijn.
Standaard is geen eigen risico van toepassing. Er kan gekozen
worden voor een vrijwillig eigen risico op het onderdeel bagage, ten
bedrage van € 135,- per gebeurtenis. Hiervoor wordt een premiekorting verleend.

Eigen Risico
Standaard is geen eigen risico van toepassing. Er kan gekozen
worden voor een vrijwillig eigen risico op het onderdeel bagage, ten
bedrage van € 135,- per gebeurtenis. Hiervoor wordt een premiekorting verleend.
Premies
De Doorlopende (zaken)reisverzekering kenmerkt zich door een
eenvoudige tariefstructuur. De hoogte van de premie is afhankelijk
van het aantal verzekerde personen, het dekkingsgebied, de gekozen dekkingen en een eventueel vrijwillig eigen risico voor bagage.
Voor premiebedragen: zie overzicht op de volgende pagina’s
(vermelde premies zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in
premie en/of voorwaarden)

Assurantiebelasting
Er is assurantiebelasting verschuldigd over de basisdekking reis- en
annuleringsverzekering, de wintersportdekking en de automobilistenhulpverzekering.
Korting via de Pakketpolis
U kunt uw doorlopende reisverzekering voor particulieren afsluiten
op een Pakketpolis, dus in combinatie met andere schadeverzekeringen. Hoe meer verzekeringen u op uw Pakketpolis onderbrengt,
hoe hoger de korting op het totaal van alle premies. Extra voordeel
dus!

