Verzekerde bedragen ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering

Wat krijgt u maximaal uitgekeerd?
Standaard verzekerd
Ongevallen

Verzekerd bedrag

Bij overlijden
Bij blijvende invaliditeit

€ 35.000,€ 100.000,-

Onvoorziene kosten bij

Verzekerd bedrag

Persoonlijke hulpverlening
Een uitvaart buiten Nederland en overkomst familieleden
Een noodzakelijk extra verblijf
Schade aan vakantieverblijf of tent
Noodzakelijke aankopen tijdens een reis
Telefoonkosten
Bezoek bij ziekenhuisopname van een verzekerde
Kosten door uitval van het vervoermiddel van een ander

kostprijs
€ 5.000,kostprijs
€ 1.500
€ 500,€ 350,kostprijs
€ 2.500,-

per reis
per reis
per reis
per reis
per reis

Reisbagage

Verzekerd bedrag

Reisbagage (totaal voor alle bagage samen)
Foto-, film-, video- of geluidsapparatuur
Computerapparatuur
Fietsen, kinderwagens of rolstoelen
Lijfsieraden, horloges, (zonne)brillen of contactlenzen
Mobiele telefoons, smartphones, smartwatches of tablets
Geld of cheques (van alle verzekerden samen)
Goederen die tijdens de reis zijn gekocht of gekregen (van alle verzekerden samen)

€ 2.500,€ 1.750,€ 1.750,€ 1.000,€ 500,€ 500,€ 500,per reis
€ 350,per reis

Extra te verzekeren
Wintersportdekking

Verzekerd bedrag

Skipassen, -liften, -huur, -lessen
Huur wintersportuitrusting na diefstal of beschadiging wintersportuitrusting van verzekerde
Opsporings- of reddingsactie na vermissing of ongeval

kostprijs
kostprijs
kostprijs

Geneeskundige kosten

Verzekerd bedrag

Geneeskundige kosten gemaakt buiten Nederland
Spoedeisende tandheelkundige kosten buiten Nederland
Nabehandeling tandheelkundige kosten in Nederland veroorzaakt door een ongeval buiten Nederland
Nabehandelingskosten (m.u.v tandartskosten) in Nederland
Kosten van prothese

kostprijs
€ 750,€ 750,€ 1.550,€ 700,-

Annuleringskosten

Verzekerd bedrag (naar keuze)

Bij een verzekerde reis-/huursom is maximaal verzekerd

€ 1.500,- / € 3.000,-

Pechhulp Europa

Verzekerd bedrag

Hulpverleningsdiensten
Huur vervangend vervoersmiddel
Noodreparaties langs de weg

kostprijs
€ 2.500,kostprijs

De verzekerde bedragen gelden per persoon per reis, tenzij anders is vermeld. Dit zijn de maximaal uit te keren bedragen.
Versie: maart 2019 - Heeft u een ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering afgesloten vóór 1 mei 2015? Dan gelden mogelijk andere verzekerde
bedragen. Check hiertoe uw voorwaarden. Of download deze via abnamro.nl

