
Wat is een doorlopende
reisverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade als u op
reis bent. De doorlopende reisverzekering is
het hele jaar geldig.

Voor wie?
U kunt een reisverzekering afsluiten voor
uzelf, uw partner en/of kinderen. En voor
reisgenoten.

 

Waar verzekerd?
U bent wereldwijd verzekerd.

Extra informatie
In Nederland bent u alleen verzekerd bij
minimaal een betaalde overnachting.

Wat is verzekerd?
U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale.
Bij een ongeluk of ziekte regelen en
vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan
uw gezin en repatriëring (naar huis
brengen).

Extra informatie
U kunt deze verzekering uitbreiden met zes
aanvullende modules: ongevallen, medische
kosten, geld & cheques, annulering,
hulpverlening motorrijtuig en zakenreis.

 

Keuze: medisch
Medische kosten, aanvullend op uw
zorgverzekering.

Keuze: bagage
Wij vergoeden schade aan, verlies en
diefstal van reisbagage en reisdocumenten
per reis tot maximaal € 3.750,- per
verzekerde.

Extra informatie
Alleen bij schade aan of verlies van bagage
is er een eigen risico. Het eigen risico
bedraagt € 70,- per gebeurtenis.

 

Keuze: bijzondere sporten
Gaat u op wintersport of duiken? Ook dan
bent u verzekerd bij schade. Medische
kosten moet u wel extra meeverzekeren.

Keuze: pech op reis
Bij pech met eigen vervoer, zoals auto,
camper of caravan, bent u verzekerd van
hulp door de alarmcentrale. Hier valt onder
andere onder: vervangend vervoer en
vervoer van uw eigen auto of camper naar
huis.

 

Keuze: ongevallen
Bij blijvende invaliditeit of overlijden door
een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende
annuleringsverzekering
Heb je een reis geboekt, maar kun je
onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze
verzekering de (boekings)kosten die je al
hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je
een reis moet afbreken, of bij een
vertraging op de heenreis van meer dan 8
uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie
Zie voor een overzicht van de dekkingen
van deze aanvullende verzekering de kaart
‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

 

Delta Lloyd Doorlopende Reisverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende reisverzekering?

 

 

 

 

 



Wanneer keren wij niet uit?
Bij fraude keren wij niet uit. Ook bent u niet
verzekerd bij schade tijdens
vrijwilligerswerk.

Let op
Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo
voorkomt u schade. 

Extra: aanvullende verzekering
annulering
Hebt u een reis geboekt en kan de reis niet
doorgaan door bijvoorbeeld ziekte, een
ongeval of overlijden? Of bent u al op uw
bestemming en moet u eerder terug naar
huis? Dan moet u uw reis annuleren. Met
een annuleringsverzekering bent u
verzekerd voor de kosten.

Extra informatie
De maximale vergoeding is €1.500,- per
persoon per reis, onafhankelijk van het
aantal personen. U hebt geen eigen risico.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op
de polis staat. Verandert er iets in uw
situatie? Meld dat dan direct aan ons. U kunt
de verzekering op ieder moment, zonder
opzegtermijn, opzeggen.

 

 

 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.vanatotzekerheid.nl) staat uitgebreid waarvoor
iemand wel en niet is verzekerd.
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