
Je Au Pair uitstekend verzekerd bij Mondial Assistance

De Au Pair Insurance van Mondial Assistance is een verzekering die

voor maximaal 18 maanden kan worden afgesloten voor Au Pairs tot

en met 30 jaar. Deze verzekering dekt niet alleen de risico´s voor

medische kosten en repatriëring, maar biedt daarnaast nog veel

meer. Zo is ook de bagage van je Au Pair goed verzekerd evenals

reisongevallen en aansprakelijkheid. En dat tegen een zeer aantrek-

kelijke premie. Komt je Au Pair uit Europa, dan kies je Europadekking.

Komt je Au Pair van buiten Europa of gaat je Au Pair buiten Europa

reizen, dan kies je Werelddekking. De verzekering dient te worden

aangevraagd voordat je Au Pair naar Nederland komt. Uiteraard kan

de polis tussentijds worden verlengd, tot maximaal 18 maanden.

De Alarmcentrale en Reisarts van Mondial Assistance

Je moet er niet aan denken, maar wat als er iets ernstigs gebeurt met

je Au Pair gedurende haar verblijf in Nederland? Het is dan een ge-

ruststellende gedachte dat de Alarmcentrale van Mondial Assistance

Je besluit als gastgezin een Au Pair in huis te nemen. Voor zowel jou als voor de Au Pair een unieke ervaring! Vervolgens moet er een

hoop worden geregeld. Een goede verzekering mag hierbij niet ontbreken. Als gastgezin ben je verantwoordelijk voor alle kosten die uit

het verblijf van de Au Pair in Nederland voortvloeien, inclusief die van een goede ziektekostenverzekering en eventuele repatriëring.

De Au Pair Insurance van Mondial Assistance is dan de juiste keuze en biedt een complete verzekering tegen een aantrekkelijke premie.

24 uur per dag, 7 dagen per week, voor je Au Pair klaar staat.

Heeft je Au Pair een medische vraag? Dan kan zij altijd contact op-

nemen met de Reisarts van Mondial Assistance. De Reisarts kan in

6 verschillende talen alle medische vragen beantwoorden. Grote

kans dat de Au Pair in haar eigen taal wordt geholpen. En dat is wel

zo prettig.

Ook gedurende vakantie of terugkeer naar eigen land verzekerd

Ga je op vakantie en neem je je Au Pair mee? Dat is met de Au Pair

Insurance van Mondial Assistance geen probleem. De Au Pair

Insurance biedt ook dekking als je Au Pair met je meereist op

vakantie. Uiteraard is je Au Pair ook verzekerd als zij zelf in Europa

en afhankelijk van de dekking buiten Europa op vakantie gaat.

Gaat je Au Pair tussentijds terug naar eigen land om bijvoorbeeld

haar familie te bezoeken, dan zijn de medische kosten in het land van

herkomst gedurende maximaal 21 (aanééngesloten dagen) gedekt.

Au Pair
Insurance



(Beknopt) Dekkingsoverzicht Au Pair Insurance

Rubriek I S.O.S.-kosten, o.a.:
Extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden Reiskosten: kostende prijs

Verblijfkosten: max. 70,- p.p.p.d.
Extra terugreiskosten naar Nederland of land van domilicie Kostende prijs
Kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig Kostende prijs
Vervoerskosten in geval van overlijden Kostende prijs
Kosten van opsporings- en reddingactie´s 45.500,-
Telecommunicatiekosten p.p. per verzekerde periode 90,-

Rubriek II Reisongevallen
A: Uitkering in geval van overlijden 7.500,-
B: Maximale uitkering in geval van blijvende invaliditeit 23.000,-

Rubriek III Reisbagage 2.150,-
Eigen risico per verzekerde periode 45,-
Foto-, film-, video/dvd- en computerapparatuur 1.000,-
O.a. kostbaarheden, contactlenzen/brillen, telecommunicatieapparatuur 300,-

Extra dekking bij vermissing/vertraagde aankomst reisbagage:
Vervangende kleding en/of toiletartikelen 230,-
Eigen risico per verzekerde periode geen

Rubriek IV Medische kosten
Maximale vergoeding voor dokters- en Ziekenhuiskosten in het verzekeringsgebied Kostende prijs
Tandartskosten t.g.v. een ongeval 230,-
Tandartskosten bij overige spoedeisende hulp 230,-
Eigen risico per verzekerde periode 70,-

Herkomst Ziektekostenverzekering:
Tussentijds bezoek in land van herkomst (max. 21 dagen) 4.540,-
Eigen risico per verzekerde periode 115,-

Vakanties
Vakanties met gastgezin in het verzekeringsgebied (Europa/Wereld) gedekt
Vakanties zonder gastgezin in het verzekeringsgebied (Europa/Wereld) gedekt

Aansprakelijkheidsverzekering
Als aanvulling c.q. excedent op bestaande voorzieningen 500.000,-

Voor uitgebreide voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden

en het dekkingsoverzicht van de Incoming Student/Au Pair Insurance van Mondial Assistance. Je kunt deze downloaden via

www.mondial-assistance.nl. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Premie Au Pair Insurance

Verblijfsduur Europa Wereld

1 t/m 3 maanden € 110,00 € 150,00

4 maanden € 137,50 € 184,00

5 maanden € 165,00 € 218,00

6 maanden € 192,50 € 252,00

7 maanden € 220,00 € 286,00

8 maanden € 247,50 € 320,00

9 maanden € 275,00 € 354,00

10 maanden € 302,50 € 388,00

11 maanden € 330,00 € 422,00

12 maanden € 357,50 € 456,00

13 maanden € 402,50 € 512,75

14 maanden € 447,50 € 569,50

15 maanden € 492,50 € 626,25

16 maanden € 537,50 € 683,00

17 maanden € 582,50 € 739,75

18 maanden € 627,50 € 796,50

Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50.

Bedragen zijn in euro.

Premie is inclusief assurantiebelasting.

Toeslag bijzondere (winter)sporten 10% over

totale premie.

De minimumpremie bedraagt de premie die hoort

bij een verblijfsduur van 3 maanden of korter.


