
Wat is een reisverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade als je op reis of
vakantie bent. De doorlopende reisverzekering is
het hele jaar geldig. Je kunt kiezen voor de
Voordelige dekking of de Volledige dekking. En je
hebt keuze uit diverse aanvullende dekkingen.

Voor wie?
Deze reisverzekering is voor jezelf, je partner en
inwonende kinderen. 

Waar verzekerd?
Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.
In Nederland ben je alleen verzekerd bij een
geboekte overnachting. En tijdens de heen- en
terugreis naar een buitenlandse bestemming.

Extra informatie
Bij dekking in Europa heb je onder andere ook
dekking in een aantal niet Europese landen die
liggen aan de Middellandse Zee. In de voorwaarden
lees je waar precies.

Wat is verzekerd?
Je krijgt hulp van onze alarmcentrale SOS
International. Bij een ongeluk of ziekte regelen en
vergoeden wij vervoer naar huis en repatriëring.

Extra informatie
Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen
na een ongeval of bij overlijden.

 

Pech op reis
Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of
caravan, ben je niet verzekerd.

Extra informatie
Je kunt dit meeverzekeren met de aanvullende
dekking "Autohulp".

Bagage
Bij de Voordelige dekking ben je verzekerd voor
maximaal € 2.500 per verzekerde per reis. En
maximaal € 5.000 per reis voor alle verzekerden
samen. Bij de Volledige dekking is het maximaal
€ 3.000 per verzekerde per reis en € 6.000 per reis
voor alle verzekerden samen.

Extra informatie
Sommige spullen hebben een lager maximum
bedrag. Bijvoorbeeld mobiele telefoons,
videoapparatuur, sieraden en (zonne)brillen.

 

Medisch
De medische kosten die buiten je zorgverzekering
vallen, vergoeden we als je in het buitenland naar
een dokter of tandarts moet. Er geldt wel een
eigen risico.

Keuze: wintersport en bijzondere
sporten
Schade of letsel tijdens wintersport kun je apart
meeverzekeren. Bij een ongeluk zijn medische
kosten verzekerd, dit is een aanvulling op de
uitkering van je zorgverzekering.

Extra informatie
Andere risicovolle sporten zijn niet verzekerd en
kun je niet apart meeverzekeren.

 

Keuze: auto
Vervangend vervoer en vervoer van je eigen auto
of camper naar huis. Schade aan je auto is niet
verzekerd. Hetzelfde geldt voor diefstal van je auto
(check je autoverzekering).

Wanneer keren wij niet uit?
Wij keren onder andere niet uit bij fraude. Of als
schade ontstaat tijdens zakenreizen of
vrijwilligerswerk.

 

Let op
Ga zorgvuldig met je spullen om. Zo voorkom je
schade.

Extra: kinderen tot 5 jaar
Zijn zonder extra kosten meeverzekerd.

 

Reisverzekering Reaal Totaalplan
Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

 

 

 

 

 

 



Reisduur
Bij de voordelige dekking ben je voor een reis
maximaal 45 dagen aaneengesloten verzekerd. Bij
de volledige dekking is deze periode maximaal 60
dagen.

Extra informatie
Je kunt je reis verlengen. Je betaalt dan een extra
premie.

Eigen risico
Alleen voor bagage en geneeskundige kosten heb je
een eigen risico. Bij de Voordelige dekking is dit €
100 en bij de Volledige dekking € 50.

 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
Je verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan
aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de
verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is
een maand.

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.reaal.nl/partners/ondersteuning/bestellen-downloaden/?categorie=Schade+-+Reaal+Totaalplan+-+Volmachten&subcategorie=RTP+Voorwaarden)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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