Verschillen Doorlopende reis
Voordeelpakket / vernieuwd Voordeelpakket
Informatie voor de adviseur

Doorlopende reis
Het vernieuwde Voordeelpakket

Voordeelpakket

Reisduur (keuzen)

-- 60 dagen (default)
-- 90 dagen
-- 180 dagen

-- 60 dagen
-- 180 dagen

Mogelijke dekkingen

Basis (verplicht): Buitengewone kosten en Schade aan vakantieverblijven
Aanvullende keuzedekkingen:
-- Bagage
-- Extra sportuitrusting (alleen in combinatie met Bagage)
-- Geld
-- Geneeskundige kosten
-- Ongevallen
-- Sporten en wintersport
-- Hulp en huur vervoermiddel
-- Eigen vakantieverblijf in Nederland
-- Annulering of Annulering Garantie
-- Zakelijke reis meeverzekeren

Basis: Extra kosten (verplicht)
Aanvullende keuzedekkingen:
-- Bagage (inclusief Schade vakantieverblijf)
-- Geld (alleen in combinatie met Bagage)
-- Geneeskundige kosten
-- Ongevallen
-- Extra kosten pech onderweg
-- Automobilistenhulp
-- Annulering of Annulering Garantie
-- Zakelijke reis meeverzekeren
N.B. Wintersportrisico standaard

Verzekerde kinderen

-- Geen eindleeftijd kinderen
-- Geen gratis meeverzekerde vrienden/vriendinnen

-- Eindleeftijd kinderen: 27 jaar
-- Maximaal 2 meereizende vrienden/vriendinnen t/m 18 jaar van
meereizende verzekerde kinderen gratis meeverzekerd

Zakelijke reis

Als dit is meeverzekerd, geldt de dekking voor iedere verzekerde

Alleen mee te verzekeren voor de hoofdverzekerde

Eigen risico

Keuzen bij Bagage en (dan automatisch ook) bij Extra sportuitrusting:
-- Geen eigen risico
-- € 75 (default)
-- € 150

Geen keuzen: standaard € 75 voor Bagage

Algemene productkenmerken

2

Het vernieuwde Voordeelpakket

Voordeelpakket

Basis
-- Tussentijdse terugkeer naar Nederland:
-- Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden t/m 2e
graad of niet meereizende huisgenoten
-- Bij uitval van de zaakwaarnemer
-- Extra reis- en verblijfkosten als gevolg van natuurgeweld: € 450
-- Extra verblijfkosten: redelijke kosten, geen maximum genoemd per
verzekerde per dag
-- Schade vakantieverblijf: € 300, franchise € 25
-- Huur vervangende tent: niet in Basisdekking, maar in dekking Bagage
-- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden: niet in Basis, maar in
Sporten en wintersport

Extra kosten
-- Tussentijdse terugkeer naar Nederland:
-- Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden t/m 2e
graad of niet meereizende huisgenoten
-- Bij uitval van de waarnemer: gedekt als Annulering is meeverzekerd
-- Extra verblijfkosten: per verzekerde per dag maximaal € 75
-- Schade vakantieverblijf: niet in Basisdekking, maar in dekking Bagage.
-- Huur vervangende tent: € 250
-- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden

- Verzekerde gebeurtenissen

-- Beschadiging, diefstal en verlies.
-- Schade vakantieverblijf: niet in dekking Bagage, maar in Basisdekking

-- Beschadiging, diefstal en verlies
-- Schade vakantieverblijf: € 375, franchise € 25

- Verzekerde bedragen (keuzen)

Keuzen verzekerd bedrag:
-- € 1.000 per verzekerde per reis / € 2.000 voor alle verzekerden samen
-- € 3.000 per verzekerde per reis/ € 6.000 voor alle verzekerden samen
-- € 5.000 per verzekerde per reis/ € 10.000 voor alle verzekerden samen
-- Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Zie de
voorwaarden voor een volledig overzicht.
-- Alleen dekking voor langlaufartikelen. Wintersport- en bergsportartikelen: niet in dekking Bagage, maar in dekking Sporten en
wintersport (zie daar). De dekking Bagage moet echter wel zijn meeverzekerd.

-- Per verzekerde per reis: € 2.500. Totaal voor alle verzekerden samen
per reis: geen maximum
-- Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Zie de
voorwaarden voor een volledig overzicht.
-- Dekking voor wintersport- en bergsportartikelen

Keuzedekking
Aanvullend op de dekking Bagage: € 2.500 voor alle verzekerden samen

Niet mogelijk

Afzonderlijke dekkingen
Basis

Bagage

Extra sportuitrusting
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-- Geen bepaling excedentdekking. Alleen normale na-u-clausule.
-- Dekking geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000
-- Dekking tandheelkundige kosten € 350 inclusief nabehandeling in
Nederland, Duitsland en België
-- Geen dekking voor meegenomen hond of kat

-- Bepaling excedentdekking. Alleen dekking voor kosten die niet
verzekerd/gedekt zijn op een primaire zorgverzekering.
-- Geen dekking geneeskundige kosten binnen Nederland
-- Dekking tandheelkundige kosten buitenland € 375 en voor
nabehandeling in Nederland € 375
-- Dekking voor meegenomen hond of kat € 250

- Verzekerde bedragen

-- Overlijden: € 25.000
-- Blijvende invaliditeit € 75.000
-- HIV-besmetting geen verzekerde gebeurtenis

-- Overlijden:
-- Tot 70 jaar € 10.000
-- 70 jaar en ouder € 2.500
-- Blijvende invaliditeit:
-- Tot 70 jaar € 40.000
-- 70 jaar en ouder € 10.000
-- HIV-besmetting eenmalige uitkering € 5.000

- Risicovolle sporten

Alleen dekking voor risicovolle sporten als de keuzedekking Sporten en
wintersport is meeverzekerd. Behalve voor ijshockey, freestyle skispringen,
speedskiën, wintersportwedstrijden (maar Gästerennen en WISBI-wedstrijden zijn dan wel gedekt), varen op zee met daarvoor ongeschikte
vaartuigen en solvaren op zee.

Geen dekking voor risicovolle sporten

Keuzedekking

Geen keuzedekking

Geneeskundige kosten

Ongevallen

Sporten en wintersport
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- Risicovolle sporten

Dekking voor risicovolle sporten. Behalve voor ijshockey, freestyle
skispringen, speedskiën, wintersportwedstrijden (maar Gästerennen en
WISBIwedstrijden zijn dan wel gedekt), varen op zee met daarvoor ongeschikte
vaartuigen en solvaren op zee.

Wintersport standaard gedekt in de keuzedekkingen. Risicovolle sporten
uitgesloten.

- Wintersport- en bergsportartikelen

-- Dekking voor beschadiging, diefstal en verlies van wintersport- en
bergsportartikelen. Totaal per verzekerde per reis € 3.000. Totaal voor
alle verzekerden samen € 6.000 per reis. Maar de dekking Bagage
moet wel zijn meeverzekerd.
-- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden

-- Beschadiging, diefstal en verlies van wintersport- en bergsportartikelen
gedekt op de dekking Bagage. Totaal per verzekerde per reis € 2.500.
Totaal voor alle verzekerden samen per reis: geen maximum.
-- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden: in Basis (Extra kosten)

Keuzedekking

Verdeeld over 2 keuzedekkingen:
-- Extra kosten pech onderweg (w.o. huur)
-- Automobilistenhulp

- Vervoermiddel(en)

Auto, motor, scooter, caravan of aanhangwagen

-- Extra kosten pech onderweg: auto, motor, scooter, caravan, aanhangwagen of (brom)fiets
-- Automobilistenhulp: auto, motor, caravan of aanhangwagen

- Verzekerde gebeurtenissen/dekkingsgebied

-- Dekking voor uitval vervoermiddel door brand, diefstal, een oorzaak
van buitenaf of pech. Ook voor uitval binnen 7 dagen vóór een reis,
maar dán alleen voor een buitenlandse reis.
-- Dekking voor berging, vervoer van het vervoermiddel en daadwerkelijke pechhulp voor reizen in het binnen- en buitenland. Dekking voor
pechhulp ook binnen de woonplaats.
-- Dekking voor uitval bestuurder door overlijden, ziekte, ongeval of als
bestuurder eerder terug moet naar Nederland. Maar geen dekking
voor uitval van de waarnemer van de bestuurder.

-- Dekking voor uitval vervoermiddel door brand, diefstal, een oorzaak
van buitenaf of pech. Ook voor uitval binnen 14 dagen vóór een
reis (binnen- én buitenland), maar dán alleen als deze reis vooraf is
geboekt.
-- Dekking voor berging, vervoer van het vervoermiddel terug naar
Nederland en daadwerkelijke pechhulp: alleen voor reizen in het
buitenland
-- Dekking voor uitval bestuurder door overlijden, ziekte, ongeval of als
bestuurder eerder terug moet naar Nederland. Ook dekking voor uitval
van de waarnemer van de bestuurder. Maar alleen als verzekerde een
annuleringsverzekering bij ons heeft waarop de uitval van die waarnemer is gedekt.

- Verzekerd bedrag totaal

Geen maximum

€ 2.500

Hulp en huur vervoermiddel
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-- Huur vervangend vervoermiddel € 2.500
-- Noodzakelijke extra verblijfkosten door oponthoud: 10 dagen, € 75
per verzekerde per dag
-- Pechhulp langs de weg € 150
-- Berging, stalling, vervoer naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf € 1.000
-- Opsturen onderdelen vervoermiddel € 150

-- Huur vervangend vervoermiddel 21 dagen
-- Noodzakelijke extra verblijfkosten door oponthoud: 10 dagen, € 75
per verzekerde per dag
-- Pechhulp langs de weg € 250
-- Berging, stalling, vervoer naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf € 1.000
-- Opsturen onderdelen vervoermiddel: geen maximum

- Uitsluiting uitval vervoermiddel door
onvoldoende zorg

Uitsluiting uitval vervoermiddel door onvoldoende zorg.
Onder onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld:
-- Doorrijden met een brandend waarschuwingslampje
-- Niet voldoen aan APK
-- Rijden met een caravan of aanhangwagen bij storm

Onvoldoende zorg niet als uitsluiting genoemd

Eigen vakantieverblijf in Nederland

Keuzedekking
Biedt dekking binnen Nederland. Voor het reizen naar en van en het verblijf in een eigen vakantiewoning, stacaravan met vaste standplaats, boot
met vaste ligplaats of kampeerauto, die eigendom is van een verzekerde.
Let op: de dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen en Hulp en
huur vervoermiddel blijven uitgesloten voor dit soort reizen.

Niet mogelijk
Geen dekking voor reizen naar en van en het verblijf in een eigen
vakantieverblijf in Nederland

- Verzekerde bedragen (keuzen)

-- Per persoon per reis:
-- € 750
-- € 1.500
-- € 3.000
-- Maximaal voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar: 4x het
verzekerde bedrag

-- Geen keuzen: per persoon per reis € 1.500
-- Maximaal voor alle verzekerden samen per reis: 4x het verzekerde
bedrag (= € 6.000)

- Verzekerde gebeurtenissen

-- Dekking voor overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden
t/m
2e graad of niet meereizende huisgenoten
-- Dekking voor noodzakelijke zorg voor ziek(e) ouder/kind
-- Dekking voor plotseling en onverwacht overlijden van eigen hond, kat
of paard
-- Dekking voor een onverwacht herexamen
-- Dekking voor het onverwacht op kunnen halen van een adoptiekind
-- Dekking voor uitval van het vervoermiddel waarmee de reis wordt
gemaakt: alleen voor een reis naar het buitenland

-- Dekking voor overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden
t/m
2e graad of niet meereizende huisgenoten
-- Geen dekking voor noodzakelijke zorg voor ziek(e) ouder/kind
-- Dekking voor plotseling en onverwacht overlijden van eigen hond, kat
of paard overlijdt
-- Dekking voor een onverwacht herexamen
-- Dekking voor het onverwacht op kunnen halen van een adoptiekind
-- Dekking voor uitval van het vervoermiddel waarmee de reis wordt
gemaakt: voor reizen in binnen- en buitenland

- Maximale (sub)vergoedingen

Annulering
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- Waarneming

Dekking voor uitval van de zaakwaarnemer door een beperkt(er) aantal
verzekerde gebeurtenissen dan die voor de verzekerde gelden

Dekking voor uitval van de zaakwaarnemer door een beperkt(er) aantal
verzekerde gebeurtenissen dan die voor de verzekerde gelden

- Reisgenoot

Dekking voor uitval van de reisgenoot door álle verzekerde gebeurtenissen die ook voor de verzekerde gelden. Voorwaarde: de reisgenoot heeft
een annuleringsverzekering en heeft van zijn verzekeraar voor hemzelf
een uitkering ontvangen.

Dekking voor uitval van de reisgenoot door overlijden, ernstige ziekte of
ongeval. Voorwaarde: de reisgenoot heeft een annuleringsverzekering
waarop voor die reisgenoot de gebeurtenis is gedekt.

- Annulering Garantie

-- Dekking geldt niet voor meeverzekerde zakelijke reizen.
-- Vergoeding van de volledige reissom bij minimaal 3 overnachtingen in
een ziekenhuis.

-- Dekking geldt ook voor meeverzekerde zakelijke reizen.
-- Vergoeding van de volledige reissom bij minimaal 4 overnachtingen in
een ziekenhuis.

- Reizen langer dan 60 dagen

Vergoeding vanaf de 61ste dag altijd op basis van de reissom per dag.
Dus niet de hele reissom, ook niet bij Annulering Garantie.

Geen beperkte vergoeding vanaf de 61ste dag.
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