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Doorlopende reisverzekering

Welk soort verzekering is dit?
Met de doorlopende reisverzekering bent u verzekerd als er tijdens uw reis iets onverwachts gebeurt. Afsluiten kan als alleenstaande, alleenstaande 
met kind(eren), gezin zonder kinderen of als gezin met kind(eren). Ook kunt u kiezen voor een maximale reisduur van 60,90 of 180 dagen.

Met de reisverzekering ben je het hele jaar verzekerd voor 
reizen met een recreatieve bestemming. 

Wat is niet verzekerd?

Als u fraude pleegt of als uw schade ontstaat tijdens zakenreizen.

Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand 
wel en niet verzekerd is.

Wat is verzekerd?

Keuze: Bagage
Met de dekking bagage bent u verzekerd tegen schade die is 
ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of 
reisdocumenten. U kiest zelf de hoogte van de maximale 
vergoeding. Het eigen risico is afhankelijk van de gekozen 
dekking. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga voorzichtig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. Als uw 
schade  te maken heeft met onzorgvuldig gedrag van uzelf of een 
verzekerde, wordt de schade niet altijd (geheel) vergoed. 
Voor de rubriek Bagage geldt, afhankelijk van de gekozen dekking, 
een eigen risico. Dit eigen risico geldt ook voor ski- en snowboard-
uitrusting indien gekozen is voor de dekking Wintersport.

Keuze: Skiën en snowboarden
Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor 
skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig. Met 
deze dekking heeft u een upgrade van uw andere dekkingen, 
zodat de dekkingen die u heeft afgesloten – zoals Medische 
kosten, Bagage en Ongevallen – ook van toepassing zijn.

Keuze: Doorlopende annuleringsverzekering
Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten 
vergoed die u maakt indien u uw geboekte reis onverwachts 
moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van 
de in de voorwaarden genoemden redenen, krijgt u een 
vergoeding.

Keuze: Geneeskundige kosten
Bij de dekking Geneeskundige  kosten worden de medische 
kosten, aanvullend  op uw zorgverzekering vergoed. Ook een 
eventueel eigen risico (behalve een vrijwillig gekozen eigen 
risico) dat door uw zorgverzekering wordt gerekend voor 
medische kosten in het buitenland, wordt vergoed. Het is 
noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering 
heeft. 

Keuze: Ongevallen
Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van 
blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren 
dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: Extra dekkingen
Met de dekking Extra sportuitrusting kunt u uw sportuitrusting 
extra verzekeren. Deze uitbreiding komt bovenop het verzekerde 
bedrag voor bagage. 
Met de dekking Hulp en huur vervoermiddel  bent u verzekerd 
van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of 
de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van of schade door 
het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet gedekt.

Medisch
Medische kosten die u kon voorzien voor u op reis ging, zijn niet 
verzekerd.

Negatief reisadvies
Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis beperkt verzekerd. De 
hulpdienst moet namelijk hulp in redelijkheid kunnen uitvoeren. 
Hulp mag dus niet onmogelijk zijn door bijvoorbeeld 
oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuurramp. 

Diverse beperkingen
Bij alle onderdelen van de reisverzekering gelden bij specifieke 
situaties beperkingen in de dekking. Lees daarom altijd de 
voorwaarden om daarvan een goed beeld te krijgen.



Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en 
te beperken. Doe aangifte in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen in uw gezinssituatie zo snel mogelijk door.
U belt bij schade altijd zo snel mogelijk met de Alarmlijn.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering na het eerste jaar opzeggen met een opzegtermijn van 
1 maand. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw 
premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail.

Waar ben ik gedekt?
U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.
Extra informatie
Alleen als uit het polisblad blijkt dat er gekozen is voor werelddekking, is de verzekering van kracht voor reizen en verblijf in de hele 
wereld.
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