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Dekkingsoverzicht bij uw

DOORLOPENDE
REISVERZEKERING

DEKKINGSOVERZICHT
De Onderlinge Doorlopende Reisverzekering heeft een uitgebreide dekking. Maar wat is nu exact
verzekerd? En tot welk bedrag? Dit dekkingsoverzicht geeft in een korte opsomming snel en duidelijk
aan welke schaden zijn verzekerd. Voor sommige schaden geldt een maximale vergoeding. U kunt het in
dit overzicht nalezen. Het overzicht vermeldt alleen de belangrijkste vergoedingen. Wilt u precies weten
welke afspraken horen bij de Doorlopende Reisverzekering? Lees dan de “Bijzondere voorwaarden bij uw
Doorlopende reisverzekering”. U kunt deze voorwaarden downloaden op onderlinge.nl.

BASISDEKKING: BAGAGE
PAKKET STANDAARD

PAKKET PLUS

Wat krijgt u per reis
maximaal vergoed?

Wat krijgt u per reis
maximaal vergoed?

Per
persoon

Totaal

Per
persoon

Totaal

€ 2.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 6.000

• Horloges

€ 200

€ 400

€ 300

€ 600

• Sieraden

€ 200

€ 400

€ 300

€ 600

• (Zonne)brillen en contactlenzen

€ 200

€ 400

€ 300

€ 600

• Mobiele telefoons inclusief beltegoed

€ 200

€ 400

€ 300

€ 600

• Video-, audio- en computerapparatuur,
navigatiesystemen

€ 750

€ 1.500

€ 1.250

€ 2.500

• Aanschaf van kleding als uw bagage te laat
aankomt op uw vakantiebestemming

€ 250

€ 250

• Kano’s, opblaasboten, fietsen, zeilplanken
(per kano, boot of fiets)

€ 200

€ 300

• Kunstgebitten

€ 200

€ 300

• Hoorapparaten en beugels

€ 200

€ 300

Alle bagage bij elkaar (eigen risico € 50)

• Tijdens reis aangeschafte voorwerpen

€ 200

€ 300

• Op reis meegenomen geschenken

€ 200

€ 300

• Gereedschappen
• Huur vervangende tent
• Geld
• Diefstal van kostbaarheden uit een voertuig

€ 200

€ 300
€ 200

€ 300

Niet verzekerd

€ 300

€ 500

€ 500

BASISDEKKING: VERBLIJF, RECHTSBIJSTAND EN REISDOCUMENTEN
PAKKET STANDAARD

PAKKET PLUS

Wat krijgt u per reis
maximaal vergoed?

Wat krijgt u per reis
maximaal vergoed?

Per persoon

Totaal

Per persoon

€ 150

Schade aan vakantieverblijf

Totaal
€ 250

(alleen bij meer dan € 25 aan schade)

Reisdocumenten

• De kostprijs
• De extra reis- en verblijfkosten die u moet maken om nieuwe
documenten te regelen

BASISDEKKING: ERNSTIGE ZIEKTE, EEN ONGEVAL, OVERLIJDEN
Moet u eerder naar huis of juist langer blijven? Moet u andere kosten maken doordat u of een
reisgenoot ernstig ziek wordt, een ongeval krijgt of overlijdt? Dan vergoeden wij de werkelijke kosten.
Maar: u krijgt geen vergoeding voor medische of tandheelkundige kosten. Behalve als u heeft gekozen
voor de aanvullende dekking ‘Medische kosten’. Lees goed in de polisvoorwaarden welke kosten wij
exact vergoeden, of vraag het aan uw Onderlinge.

UITBREIDINGEN: ALGEMEEN
U kunt uw reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen. Voor sommige uitbreidingen vindt u
in dit overzicht de vergoedingen. Naast deze uitbreidingen kunt u uw reisverzekering ook uitbreiden met
‘werelddekking’, ‘recreatiedekking’ en ‘dekking voor wintersport- en bijzondere sporten’. Wij noteren
de uitbreiding altijd op uw polis. Zo kunt u altijd nalezen welke uitbreidingen u heeft verzekerd.

UITBREIDING: ONGEVALLEN
Welk bedrag krijgt u maximaal vergoed?
Bij overlijden

€ 10.000

Bij algehele blijvende invaliditeit

€ 50.000

UITBREIDING: SPORTUITRUSTING
Welk bedrag krijgt u maximaal vergoed?
Beschadiging, diefstal of verlies van de sportuitrusting

€ 2.500

UITBREIDING: ANNULERINGSDEKKING

Wat krijgt u vergoed:
U annuleert de hele reis, voordat u vertrekt

De annuleringskosten
(tot de maximale vergoeding)

U bent op reis en moet eerder terugkomen

De niet verbruikte vakantiedagen
(tot de maximale vergoeding)

Maximale vergoeding
U kunt zelf uw maximale vergoeding kiezen. Kies voor combinatie 1, 2 of 3.
Welk bedrag krijgt u
maximaal vergoed?

Combinatie 1

Combinatie 2

Combinatie 3

Per persoon per reis

€ 1.500

€ 3.500

€ 5.000

In totaal per jaar

€ 6.000

€ 14.000

€ 20.000

UITBREIDING: MEDISCHE KOSTEN
Welk bedrag krijgt u maximaal vergoed?
De aanvullende dekking Medische Kosten geldt alleen als u ook een Nederlandse zorgverzekering heeft
met dekking in het buitenland
Geneeskundige kosten buiten Nederland

Kostprijs

Tandheelkundige kosten

€ 250

UITBREIDING: HULPVERLENING VERVOERMIDDEL
Welk bedrag krijgt u maximaal vergoed?
U krijgt alleen een vergoeding voor kosten die u in overleg met de SOM Helpservice maakt.
Hulp

Kostprijs

Repatriering

Kostprijs

Extra verblijfskosten (per verzekerde, per dag - max. 10 dagen)

€ 50

Huur (per vervoermiddel, per reis)

€ 2.500

Berging, bewaking, stalling en transport (per vervoermiddel, per reis)

€ 1.000

Arbeidsloon bij reparatie langs de weg (per vervoermiddel, per reis)

€ 150

Verzending onderdelen (per vervoermiddel, per reis)

€ 150

