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Informatie voor de klant

Reisverzekering
U kunt de Reisverzekering samenstellen uit de onderstaande onderdelen. Daar moet wel altijd het
onderdeel Buitengewone kosten bij zijn, want dit vormt de basis van uw verzekering.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Buitengewone kosten
Bagage
Geneeskundige kosten
Annuleringskosten
Ongevallen
Rechtsbijstand
Automobilistenhulp
Wintersport
Avontuurlijke sporten
Zakenreis
Zaakwaarnemer of bijzonder persoon

Dit premie- en dekkingsoverzicht geeft een samenvatting van de onderdelen en een overzicht met
de premies. In de voorwaarden die horen bij uw Reisverzekering staat precies omschreven wat er
bij de verschillende onderdelen wel en niet verzekerd is. De verzekerde bedragen in dit premie- en
dekkingsoverzicht gelden per persoon per gebeurtenis, tenzij anders vermeld.
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1

Wie zijn verzekerd?
De Reisverzekering kan zowel voor privéreizen als voor zakelijke reizen worden afgesloten.
Voor uzelf en uw eventuele gezin. Als er inwonend personeel meereist, kunnen deze personen
aanvullend worden meeverzekerd.
De verzekering is niet geschikt voor mensen die:
–– niet in Nederland wonen;
–– geen Nederlandse zorgverzekering hebben;
–– minder dan twee weken per jaar in het buitenland met vakantie zijn.
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2

Wat is verzekerd?

2.1

Buitengewone kosten
Kosten repatriëring per ambulancevliegtuig
Transportkosten stoffelijk overschot naar Nederland
Opsporings- en reddingskosten
Extra reiskosten
Extra verblijfskosten (maximaal 10 dagen)
Telecommunicatiekosten per gebeurtenis

2.2

2.3

kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
€ 150,- per dag
€ 150,

Geneeskundige kosten
Geneeskundige kosten buiten Nederland

kostprijs

Nabehandelingskosten binnen Nederland als gevolg van een ongeval in het
buitenland
Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval
Kosten spoedeisende tandheelkundige hulp die niet het gevolg is van een ongeval
Verzendkosten dringend noodzakelijke medicijnen

€ 1.000,€ 500,€ 250,€ 150,-

Bagage
Voor bagage kunt u kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 1.500,- ,€ 3.000,- en € 6.000,-.
Is de maximale vergoeding voor een specifiek item dat hieronder wordt genoemd hoger dan het
bedrag dat u heeft gekozen voor de bagagedekking? Dan wordt nooit meer uitgekeerd dan het
door u gekozen bedrag.
Er geldt een eigen risico van 100,- per reis.
Handelsgoederen, monstercollecties en overige zakelijke goederen
(Tele)communicatieapparatuur
Horloges en sieraden
Foto- film-, beeld- en geluidsapparatuur
Verrekijkers, telescopen, muziekinstrumenten, luxe kledingstukken en andere
kostbaarheden
Computers, notebooks, tablets en laptops
Kosten voor de reconstructie van administratieve gegevens
Computerhuurkosten
Geld en geldswaardige papieren
Contactlenzen, (zonne)brillen, prothesen, hoorapparatuur en tandbeugels
Autogeluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, autogereedschap,
sneeuwkettingen en reserveonderdelen voor vervoermiddelen (maar alleen: V-snaar,
bougies, bougiekabels, verdeelkap, contactpuntjes en lampen)
Rijbewijzen, kentekenbewijzen, paspoorten, reistickets en andere reisdocumenten
Fietsen, fietsdragers, fiets- en surfimperialen, surfmateriaal, kano’s, opvouwbare of
opblaasbare boten (de voortstuwingsinstallatie is niet gedekt), ski- en bagageboxen,
kinder-, wandel- en invalidenwagens en rollators
Goederen en cadeaus die tijdens de reis zijn aangeschaft
Schade aan hotel of andere locatie van verblijf (extra eigen risico € 25,- per
gebeurtenis)
Verlies kluissleutel van een tijdens de reis gehuurd kluisje (geen eigen risico)
Noodzakelijk aan te schaffen vervangende kleding en toiletartikelen (geen eigen
risico)
–– Voor alle verzekerden samen (geen eigen risico
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€ 1.250,€ 350,€ 750,€ 1.750,€ 1.750,€ 2.000,€ 750,€ 750,€ 500,€ 350,€ 500,-

kostprijs
€ 350,-

€ 350,€ 350,€ 350,€ 500,€ 1.000,-
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2.4

Annuleringskosten
Met dit onderdeel krijgt u annuleringskosten vergoed als u onverwacht moet afzien of voortijdig
moet terugkeren van een reis vanwege dringende persoonlijke redenen, zoals die vermeld staan
in de polisvoorwaarden. U kunt kiezen uit de onderstaande maximale vergoedingen.
De maximale bedragen per reis gelden alleen als meer dan één persoon is verzekerd.
1.000,- per persoon, max.€ 4.000,- per reis voor alle verzekerden samen
1.500,- per persoon, max.€ 6.000,- per reis voor alle verzekerden samen
2.500,- per persoon, max. € 10.000,- per reis voor alle verzekerden samen
5.000,- per persoon, max. € 20.000,- per reis voor alle verzekerden samen
7.500,- per persoon, max. € 30.000,- per reis voor alle verzekerden samen
10.000,- per persoon, max. € 40.000,- per reis voor alle verzekerden samen

2.5

Ongevallen
Bij overlijden door een ongeval
Bij overlijden door een ongeval met een motor of scooter:
–– met helm
–– zonder helm
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval met een motor of scooter:
–– met helm
–– zonder helm

2.6

€ 25.000,€ 5.000,-

kostprijs
€ 10.000,-

Automobilistenhulp
Vergoeding voor het terugbrengen van het voertuig naar Nederland als dit niet
binnen 4 dagen gerepareerd kan worden
Berging, stalling en vervoer van uw motorrijtuig, aanhanger of caravan naar de
dichtstbijzijnde garage
De manuren voor noodreparatie van het motorrijtuig, de aanhanger en/of de caravan
langs de weg en de kosten van lidmaatschap van een plaatselijke wegenwacht als
dat noodzakelijk is om door de wegenwacht geholpen te worden
De kosten voor het toezenden van vervangende onderdelen om het motorrijtuig, de
aanhanger en/of de caravan weer te laten rijden. De kosten van de onderdelen zelf
vergoeden wij niet.
Vervangende bestuurder
Het vinden van een geschikte garage waar uw motorrijtuig, aanhanger en/of caravan
gerepareerd kan worden

2.8

€ 15.000,€ 2.500,€ 75.000,-

Rechtsbijstand
Verhaals-, contracts- en strafrechtsbijstand in Europa
Verhaals-, contracts- en strafrechtsbijstand in rest van de wereld

2.7

€ 30.000,-

kostprijs
(maximaal de
dagwaarde)
€ 500,€ 200,-

€ 700,-

kostprijs
kostprijs

Wintersport
Overkomt u iets tijdens het uitoefenen van wintersport? Dan heeft u dekking voor de onderdelen
die u heeft verzekerd. Voor het onderdeel Bagage is een extra dekking van toepassing en voor het
onderdeel Ongevallen een beperkte dekking.
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Bagage

2.9

Sportuitrusting
Kosten vervangend materiaal sportuitrusting
Niet gebruikte lessen door ziekte of ongeval bij wintersporten
Ongevallen
Bij overlijden door een ongeval tijdens wintersport

€ 1.500,€ 200,€ 2.000,€ 10.000,-

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens wintersport

€ 20.000,-

Avontuurlijke sporten
Overkomt u iets tijdens het uitoefenen van een avontuurlijke sport? En heeft u die sport beoefend
met professionele begeleiding? Dan heeft u dekking voor de onderdelen die u heeft verzekerd.
Voor het onderdeel Bagage is een extra dekking van toepassing en voor het onderdeel Ongevallen
een beperkte dekking.
Bagage

2.10

Sportuitrusting
Kosten vervangend materiaal sportuitrusting
Niet gebruikte lessen door ziekte of ongeval bij avontuurlijke sporten
Ongevallen
Bij overlijden door een ongeval tijdens avontuurlijke sporten

€ 1.500,€ 200,€ 2.000,€ 10.000,-

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens avontuurlijke sporten

€ 20.000,-

Zakenreis
Overkomt u iets tijdens een zakelijke reis? Dan heeft u dekking voor de onderdelen die u heeft
verzekerd voor privéreizen. Voor het onderdeel Annulering is een extra dekking van toepassing.
Zakelijke annuleringskosten die geen reis- en verblijfkosten zijn, bijvoorbeeld
tickets voor een beurs

€ 1.000,-

Deze verzekering biedt geen dekking voor personen:
–– die uitvoerend werk verrichten of gaan verrichten in de sectoren internationaal transport en
offshore, bouw en schoonmaak.
–– die werk verrichten of gaan verrichten als sportleraar of professionele wedstrijdsporter.
Voor mensen die werkzaam zijn in de sector internationaal personenvervoer geldt een beperkte
dekking. Er is alleen dekking voor schades die niet zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van het
werk. Daarnaast is de bagagedekking voor sommige voorwerpen lager dan vermeld bij het
onderdeel bagage. De volgende afwijkende maximale bedragen per persoon per gebeurtenis zijn
van toepassing.
Maximale verzekerde som bagage (of het door u gekozen lagere bedrag)
(Tele)communicatie apparatuur
Lijfsieraden
Foto, film, beeld, geluidsapparatuur
Computer, notebooks, tablets, lap- en palmtops
Geld en geldswaardige papieren
Noodzakelijke vervangende kleding en toiletartikelen
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€ 2.000,€ 300,€ 400,€ 1.000,€ 1.000,€ 300,€ 300,-
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2.11

Zaakwaarnemer of bijzonder persoon
U kunt dit onderdeel alleen kiezen als u ook het onderdeel Annulering kiest. U moet dan aangeven
wie u meeverzekert als zaakwaarnemer/bijzondere persoon (bijvoorbeeld iemand voor wie u
mantelzorger bent of een goede vriend(in).)
Met dit onderdeel krijgt u de extra reiskosten vergoed als u of uw zaakwaarnemer zijn
werkzaamheden niet kan uitoefenen vanwege dringende persoonlijke redenen die zijn genoemd
in de polisvoorwaarden. Of als de bijzondere persoon iets ernstigs overkomt, zoals genoemd in de
polisvoorwaarden.
U valt uit tijdens uw reis. Wij vergoeden reiskosten (heen en terug) voor de
zaakwaarnemer.
De zaakwaarnemer valt uit tijdens uw reis. Wij vergoeden uw reiskosten (heen en
terug).
U moet terugkeren omdat er iets ernstigs aan de hand is met de bijzondere
persoon. Wij vergoeden de reiskosten (heen en terug) voor uzelf en alle overige
verzekerden.
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kostprijs
kostprijs
100% tot
maximaal het
verzekerd bedrag
op het onderdeel
Annulering.
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3

Wat zijn de kosten?
De hieronder vermelde bedragen zijn exclusief assurantiebelasting.
w
Pakket 1

Pakket 2

60 reisdagen

90 reisdagen

Bagage € 1.500,Bagage € 3.000,Bagage € 6.000,Geneeskundige kosten
Buitengewone kosten
Ongevallen
Automobilistenhulp
Rechtsbijstand
Gezinsdekking algemeen
Werelddekking alleenstaand
Werelddekking gezin
Wintersport alleenstaand
Wintersport gezin
Avontuurlijke sporten alleenstaand
Avontuurlijke sporten gezin
Zakenreis
Inwonend huispersoneel
(Zaak)waarnemer

€ 15
€ 20
€ 25
€ 10
€ 7,5
€5
€5
€5
€ 20
€ 10
€ 30
€ 10
€ 25
€5
€ 10
€ 30
€ 30
€ 25

Pakket 3
180 reisdagen
€ 17,5
€ 22,5
€ 30
€ 15
€ 10
€5
€ 7,5
€5
€ 30
€ 15
€ 35
€ 10
€ 25
€5
€ 10
€ 30
€ 35
€ 25

€ 20
€ 25
€ 35
€ 20
€ 15
€5
€ 10
€5
€ 55
€ 25
€ 45
€ 10
€ 25
€5
€ 10
€ 30
€ 40
€ 25

Alleenstaand
Annulering € 1.000,Annulering € 1.500,Annulering € 2.500,Annulering € 5.000,Annulering € 7.500,Annulering € 10.000,-

€ 30
€ 45
€ 70
€ 110
€ 160
€ 200

Gezin
Annulering € 1.000,- max € 4.000 per reis voor alle verzekerden samen
Annulering € 1.500,- max € 6.000 per reis voor alle verzekerden samen
Annulering € 2.500,- max € 10.000 per reis voor alle verzekerden samen
Annulering € 5.000,- max € 20.000 per reis voor alle verzekerden samen
Annulering € 7.500,- max € 30.000 per reis voor alle verzekerden samen
Annulering € 10.000,- max € 40.000 per reis voor alle verzekerden samen
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€ 60
€ 95
€ 150
€ 250
€ 340
€ 420
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Chabot Assuradeuren B.V. is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, kvk ’s-Hertogenbosch nr. 32027953.
Chabot Assuradeuren B.V. staat als finacieel dienstverlener en gevolmachtigde in het kader
van de Wet op het financieel toezicht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, nr.
12016991. Voor meer informatie over Chabot Assuradeuren B.V. en haar dienstverlening kunt u
terecht op onze website: chabotassuradeuren.nl en bij uw verzekeringsadviseur.
Alle rechten zijn voorbehouden.

