DEKKINGSOVERZICHT DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING

D-DPR08

Behorende bij en één geheel uitmakend met de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Particuliere Reisverzekering
en de polis van Mondial Assistance International AG kantoorhoudend te Amsterdam.

Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig en/of de bestuurder, terugroeping naar
Nederland en vervangend verblijf dient u onmiddellijk contact op te nemen met: de Alarmcentrale, +31 (0)20 - 592 92 92, dag en nacht bereikbaar; fax +31 (0)20 – 561 88 18

Rubriek I.

S.O.S.-KOSTEN

Verzekerde bedragen
(p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)

De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:
a.

Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
€ 75,- p.p. per dag

Extra verblijfkosten
Extra terugreiskosten naar Nederland

Kostende Prijs

Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig

Kostende Prijs

Kosten van ziekenhuisbezoek

€ 75,- per polis per reis

Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 2 familieleden)

Kostende Prijs

Verblijfkosten (max. 2 familieleden/max. 10 dagen)

€ 75,- p.p. per dag

Kosten van opsporings- en reddingsacties
b.

Kostende Prijs

Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of
Kosten van begrafenis of crematie in het buitenland incl. overkomst van 2 familieleden

Kostende Prijs
Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar Nederland

Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot
c.

d.

Kostende Prijs

Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar Nederland

Kostende Prijs

Extra kosten van terugkeer naar de reisbestemming (max. 4 personen)

Kostende Prijs

Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 familielid)

Kostende Prijs

Verblijfkosten (max. 1 familielid/max. 10 dagen)
e.

€ 75,- p.p. per dag

Schade aan eigendommen van verzekerde in Nederland
Extra terugreiskosten naar Nederland

f.

Kostende Prijs

Uitvallen van de bestuurder
Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas)

Kostende Prijs

Extra verblijfkosten
g.

€ 75,- p.p. per dag voor max. 10 dagen

Uitvallen van het motorrijtuig
Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas) en/of

Kostende Prijs

Huurkosten vervangend vervoermiddel, per dag

€

100,-

Huurkosten vervangend vervoermiddel, per polis per jaar

€

2.500,-

Extra verblijfkosten

€ 75,- p.p. per dag voor max. 10 dagen
€ 100,- per polis per gebeurtenis

Kosten van vervoer naar/van logies-, verhuur- en/of reparatiebedrijf
h.

Uitvallen van ﬁets of bromﬁets
Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas) of

Kostende Prijs

Huurkosten vervangend vervoermiddel per dag

€

25,-

Huurkosten vervangend vervoermiddel, per polis per jaar

€

500,-

Extra verblijfkosten

€ 75,- p.p. per dag voor max. 5 dagen

Kosten van vervoer naar/van logies-, verhuur- en/of reparatiebedrijf
i.

€ 100,- per polis per gebeurtenis

Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten naar Nederland

Kostende Prijs

Extra verblijfkosten
j.

€ 75,- p.p. per dag

Uitvallen van het verblijf
Huurkosten vervangend verblijf bij uitval binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum van de geboekte reis
Huurkosten vervangend verblijf bij uitval tijdens de dekkingsperiode van de verzekering

€ 50,- p.p. per dag voor max. 3 weken
€ 50,- p.p. per dag tot max. de voorgenomen verblijfsduur

EXTRA DEKKING, indien bij de Maatschappij tevens een annuleringsverzekering is afgesloten met dekking voor af- en onderbreking op grond van:
k.

Waarnemers-, extra persoon of zorgplichtclausule
Extra terugreiskosten naar Nederland

Kostende Prijs

Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
€ 100,- per gebeurtenis

l.

Telecommunicatiekosten

m.

Kosten van toezending medicijnen, kunst- of hulpmiddelen

n.

Terugreiskosten huisdier

o.

Extra kosten i.v.m. elders verzekerde reisgenoot

p.

Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig

Kostende Prijs
Kostende Prijs
Volgens de voor deze rubriek geldende maxima
€ 0,19 per kilometer

REISRECHTSBIJSTAND
Reisrechtsbijstand wordt verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. te Amsterdam:
●

Binnen Europa

●

Buiten Europa: maximaal per persoon per gebeurtenis

5.000,-

Uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval maximaal

€

25.000,-

•

Door motor-/scooterrijden

€

6.000,-

•

Voor verzekerden tot 16 jaar

€

3.500,-

•

Voor verzekerden van 70 jaar en ouder

€

3.500,-

Uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval maximaal

€

75.000,-

•

Door motor-/scooterrijden

€

25.000,-

•

Voor verzekerden van 70 jaar en ouder

€

3.500,-

Rubriek II.
A.

B.

Kostende Prijs
€

REISONGEVALLEN

1

Rubriek III.

REISBAGAGE (Premier Risque)

Verzekerde bedragen
(p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld)

Diefstal, vermissing of beschadiging van Reisbagage, verzekerd bedrag

€

3.500,-

Eigen risico per persoon per reis

€

50,-

Waaronder:
•

Foto-, ﬁlm-, video/dvd- en computerapparatuur

€

1.750,-

•

Kostbaarheden

€

500,-

•

Telecommunicatie-apparatuur

€

350,-

•

Contactlenzen en brillen

€

350,-

•

Muziekinstrumenten (franchise € 35,- per gebeurtenis)

€

•

Reisdocumenten

•

(Tand)prothesen/gehoorapparatuur

€

350,-

•

Gereedschappen en overige artikelen genoemd in artikel 1.9

€

350,-

•

Fietsen en overige artikelen genoemd in artikel 1.10 (franchise € 35,- per gebeurtenis)

€

350,-

•

Geld en reischeques (extra dekking, uitsluitend indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit
de invulling van de polis)

500,Kostende Prijs

•

per polis per reis voor alle verzekerden tezamen

€

750,-

•

per polis per jaar voor alle verzekerden tezamen

€

1.500,-

Eigen risico voor Geld en reischeques per polis per reis

€

50,-

•

Medische apparatuur

€

1.250,-

•

Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft

€

350,-

•

Giften voor derden

€

250,-

•

Uitrusting die gebruikt wordt bij de beoefening van bijzondere (winter)sporten

€

350,-

Vermissing/vertraagde aankomst reisbagage
•

Vervangende kleding en/of toiletartikelen

•

Eigen risico

€

350,geen

Door verzekerde toegebrachte schade aan logiesverblijven
•

Maximale vergoeding voor schade toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of -opstallen

€

350,-

•

franchise per gebeurtenis

€

25,-

Rubriek IV.

MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen
(p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld)

Ziekte of ongeval van verzekerde, vergoeding voor medische kosten:
•

•

In het buitenland:
•

dokters- en ziekenhuiskosten

•

aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel

€

100,-

•

prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval

€

750,-

•

tandartskosten ten gevolge van een ongeval

€

500,-

•

tandartskosten bij overige spoedeisende hulp

€

250,500,-

Kostende Prijs

In Nederland:
•

dokters- en ziekenhuiskosten

€

•

aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel

€

100,-

•

nabehandelingskosten

€

1.000,-

•

tandartskosten ten gevolge van een ongeval

€

500,-

•

tandartskosten bij overige spoedeisende hulp

€

250,geen

Eigen risico
Ziekte of ongeval van huisdieren in het buitenland
•

Medische kosten huisdier per reis

€

125,-

•

Medische kosten huisdier per polis per jaar voor alle huisdieren samen

€

250,-

Rubriek V.

AUTOHULPPAKKET +
De dekking onder deze rubriek is uitsluitend van toepassing indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de invulling van de polis.

Uitvallen van de bestuurder
•

Kosten van repatriëring van het motorrijtuig in geval van:
1.

Ziekte of ongeval van verzekerde

Kostende Prijs

2.

Voortijdige terugkeer van verzekerde naar Nederland in verband met een onder de rubriek S.O.S.-kosten
verzekerde gebeurtenis

Kostende Prijs

Uitvallen van het motorrijtuig door pech of ongeval
•

Kosten door het uitvallen van het motorrijtuig of aanhanger:
1.
2.
3.

a.

Noodreparatie langs de weg of

b.

Berging, vervoer en bewaking van het motorrijtuig en/of aanhanger

a.

Toezending vervangende onderdelen

Kosten van toezending

b.

Onderdelen zelf

€ 125,- per gebeurtenis

€ 125,- per gebeurtenis
€ 1.000,- per gebeurtenis

a.

Huurkosten vervangend motorrijtuig, aanvullende vergoeding, per dag

€

50,-

b.

Huurkosten vervangend motorrijtuig, aanvullende vergoeding, max. per polis per jaar

€

1.250,-

c.

Drop-off-kosten vervangend motorrijtuig, aanvullende vergoeding, max. per polis per reis

€

250,-

4.

Repatriëring van het motorrijtuig en/of aanhanger

Kostende Prijs

5.

Repatriëring van de onbeschadigde aanhanger

Kostende Prijs

•

Extra dekking voor reisbagage, vervangende kleding en toiletartikelen (zie de rubrieksvoorwaarden)

•

Telecommunicatiekosten

•

Rechtsbijstand

€ 125,- per gebeurtenis
Conform voorwaarden DAS Rechtsbijstand

Deze verzekering is uit te breiden met:

DOORLOPENDE (DUBBEL-ZEKER) ANNULERINGSVERZEKERING
Volgens de Bijzondere Voorwaarden Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering
•

Maximale vergoeding per verzekerde per reis voor annuleringskosten, kosten van af- of onderbreking en/of
vertreksvertraging

€

1.500,-

•

Tot maximaal per polis per jaar voor alle verzekerden samen

€

7.500,-

Waarschuwing: Neem altijd de normale voorzichtigheid in acht, laat nimmer bagage onbeheerd achter, ook niet in auto’s (zie de rubrieksvoorwaarden Reisbagage).
Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Voorwaarden en de rubrieksvoorwaarden Reisbagage.
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