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Dekkingsgebied Standaard werelddekking. Keuze uit Europa of werelddekking.

Dekking/verzekerd bedrag Keuze uit standaard en uitgebreide dekking 
(hoogte verzekerde bedragen).

Eén dekking.

Kinderen Kinderen tot 18 jaar kunnen worden meeverzekerd. Thuiswonende kinderen en uitwonende kinderen die een 
voltijd studie  volgen kunnen worden meeverzekerd. 
Ongeacht de leeftijd van het kind. 

Naar keuze mee te 
verzekeren

Annuleringskosten en geneeskundige kosten. Annuleringskosten, geneeskundige kosten, wintersport, 
pechhulp Europa, zakenreis, verlengde dekkingsduur voor 
reizen langer dan 90 dagen. 

Annuleringskosten Naar keuze mee te verzekeren, annuleringskosten
€ 1.850,- per reis per persoon.

Naar keuze mee te verzekeren. Dekking geldt wereldwijd.
U kiest zelf de hoogte van de dekking. 
Annuleringskosten: € 1.500,- of € 3.000,- per reis per persoon.

Geneeskundige kosten Naar keuze mee te verzekeren.
  tandheelkundige kosten buiten Nederland als gevolg van

een ongeval is verzekerd tot maximaal € 350,-
Nederlandse zorgverzekering is verplicht.

Naar keuze mee te verzekeren.
  tandheelkundige kosten buiten Nederland als gevolg van 

een ongeval is verzekerd tot maximaal € 750,- 
Nederlandse zorgverzekering is verplicht.

Winter- en onderwatersport Winter- en onderwatersport is standaard meeverzekerd.  
Inclusief dekking vooruitbetaalde en ongebruikte kosten voor 
skipassen, skiliften, skihuur of skiles.

Onderwatersport is standaard  meeverzekerd. Wintersport is 
naar keuze mee te verzekeren. Inclusief dekking vooruitbetaalde 
en ongebruikte kosten voor skipassen, skiliften, skihuur of skiles.

Pechhulp Europa (auto) Niet mogelijk om pechhulp Europa mee te verzekeren. 
Beperkte dekking voor hulp onderweg

Naar keuze mee te verzekeren.

Zakenreis Niet mogelijk om zakenreis mee te verzekeren. Naar keuze mee te verzekeren.
Verzekerd zijn reizen waarbij u een zakenrelatie, een beurs, 
seminar of congres bezoekt. 

Verlengde dekkingsduur 
voor reizen vanaf 90 dagen

Kon meeverzekerd worden met een losse Lang in het 
buitenlandverzekering. Gaat u langer dan 60 dagen op reis? 
Stap dan over naar de vernieuwde doorlopende reisverzekering 
en verzeker Verlengde dekkingsduur mee. De Lang in het 
buitenlandverzekering wordt niet meer aangeboden.

Naar keuze mee te verzekeren met de Verlengde 
dekkingsduur. Met deze dekking breidt u de dekkingsperiode 
uit van 90 dagen naar 365 dagen. 

Vrijwillig eigen risico/
korting

Vrijwillig eigen risico van € 113,- voor reisbagage, contant geld 
en geldwaardig papier. U ontvangt 20% korting op de premie 
voor de basisdekking en premie voor geneeskundige kosten.

Vrijwillig (extra) eigen risico € 75,- voor reisbagage contant 
geld en geldwaardig papier. U ontvangt 20% korting op de 
premie voor de basisdekking. 

Verplicht eigen risico Niet van toepassing. Verplicht eigen risico van € 50,- per schade voor reisbagage.

Verzekerde bedragen Verschil in verzekerde bedragen bij keuze bij standaard of 
uitgebreide dekking. 
Check de voorwaarden voor een volledig overzicht van de 
verzekerde bedragen.

Alleen bij de dekking Annuleringskosten kiest u zelf een 
verzekerd bedrag.
Check de voorwaarden voor een volledig overzicht van de 
verzekerde bedragen.

Korting U ontvangt 20% korting op de premie bij een ABN AMRO 
betaalpakket. U betaalt 25% provisie over de 
verzekeringspremie. De doorlopende reisverzekering telt 
mee voor de pakketkorting. Als uw werkgever een 
arrangement heeft afgesloten bij ABN AMRO ontvangt u 
mogelijk 20% korting op de premie.

Heeft u de verzekering afgesloten op 1 januari 2017 of later? 
Dan betaalt u 10% provisie over de verzekeringspremie.
 De doorlopende reisverzekering telt mee voor de pakketkorting. 
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