
Globetrotter
Reisverzekering

Er kan altijd iets vervelends gebeuren.
Dat is nooit leuk. En al helemaal niet
op reis in het buitenland. Want daar
sta je dan, in een vreemd land. Met
andere gewoontes, een andere taal.
Wat doe je dan? Waar moet je heen?
Ineens is dat backpacken helemaal
niet zo opwindend meer. En ben je
vooral heel ver van huis. Gelukkig is er
Mondial Assistance, de grootste
reisverzekeraar en hulpverlener ter
wereld. Altijd bereikbaar, dag én nacht.
Je wordt direct geholpen. Gewoon in
het Nederlands. Zodat je niet naar
woorden hoeft te zoeken. Dat is wel zo
prettig. Zeker dán.

Dit betekent Mondial Assistance:
• 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar

• Wereldwijd eigen alarmcentrales, dus overal bekend

• Professionele hulpverleners die helpen in de

Nederlandse taal

• Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen

ter plaatse

• Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies of

diefstal van bagage

Uitstekende hulp en dekking met de

Globetrotter Reisverzekering. Altijd, waar je

ook bent. Je kunt op ons vertrouwen.

Mondial Assistance.

“8 maanden Australië.

16 weken Thailand. 12 dagen

India. 2 jaar onderweg.

Mijn zekerheid? 1 Globetrotter

Reisverzekering. Van Mondial

Assistance. Altijd hulp achter

de hand. Prettig gevoel.”

Meer informatie?
Mondial Assistance is de grootste reisverzekeraar en

hulpverlener ter wereld. Of je nu gaat backpacken in

Australië, 3 weken in Frankrijk bivakkeert of gaat

wadlopen: wij bieden een geschikte reisverzekering.

Mogelijkheden volop. Meer weten?

Vraag om info bij je (reisverzekerings)adviseur. Of kijk op

www.mondial-assistance.nl.

En dan nog even dit:
We doen nog meer. Zoals Mondial Assistance Pechhulp.

Het hele jaar verzekerd van de beste hulp bij pech

onderweg? Dat kan al vanaf € 30,50 per jaar. Geldig

tijdens de vakanties, maar óók daarbuiten. Meer info op:

www.mondial-assistance.nl



Medische kosten
meeverzekeren
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in

het buitenland. Je krijgt vaak andere zorg dan in Nederland

en bovendien tegen een ander tarief. Met de Globetrotter

Reisverzekering kun je medische kosten meeverzekeren.

Aanvullend op je zorgverzekering of volledig.

Medische Kosten Aanvullend

Houd je gedurende je reis een Nederlandse ziektekosten-

verzekering aan? Dan vul je deze aan met Medische Kosten

Aanvullend. Maak je dan medische kosten in het buitenland,

dan vergoeden wij datgene wat je zorgverzekeraar niet

vergoedt. Zodat je nooit voor vervelende verrassingen komt

te staan.

Medische Kosten Volledig

Houd je gedurende je verblijf in het buitenland geen

Nederlandse ziektekostenverzekering aan? Dan kies je voor

Medische Kosten Volledig. Dit betekent: volledig verzekerd

voor alle onvoorziene medische kosten die je maakt in het

buitenland. Tijdens tussentijds bezoek aan Nederland loopt

je verzekering gewoon door (maximaal 21 dagen).

Altijd medisch advies
Ziek worden kan altijd. Zeker op vakantie is dat vervelend.

Of het nu om een buikgriepje gaat, of om een ernstiger

variant. Op reis is je eigen huisarts ver weg. Maar wat als je

wel behoefte hebt aan medisch advies? Dan staat de

Reisarts van Mondial Assistance voor je klaar. Waar je ook

bent! Hij staat je telefonisch te woord. En mocht het nodig

zijn, dan kan hij je doorverwijzen naar de beste arts of het

beste ziekenhuis in de buurt. Ook vóór je reis helpen we je

graag met professioneel Inentingsadvies. Bel ons van te

voren even. Dan vertellen wij welke inentingen je nodig hebt.

En waar je die het beste kunt halen.

Dit houdt je verzekering in:

Wereldwijd professionele hulp bij ziekte en ongeval

Medische kosten zijn mee te verzekeren, als aanvulling

op de dekking van je zorgverzekering of volledig

Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies of

diefstal van je bagage

Keuze voor Werelddekking of Europadekking, met

bijpassende premie

Altijd betrouwbaar medisch advies, gratis en in het

Nederlands

Professioneel inentingsadvies voor vertrek

Rechtsbijstandsverzekering en Aansprakelijkheids-

verzekering zijn inbegrepen

Mogelijkheid om risicovolle sporten (zoals bungee-

jumpen en parachutespringen) mee te verzekeren

Toegang tot online hulp en tips via

www.globetrotterservice.nl

Voor deze verzekering geldt geen maximale leeftijd. Met uitzondering van Medische
Kosten Volledig. Deze rubriek kan niet worden afgesloten door personen die op de
ingangsdatum van de verzekering 61 jaar of ouder zijn.
Een overzicht van de bijzondere sporten is te vinden op www.globetrotterservice.nl.
Genoemde premies zijn afhankelijk van leeftijd en per persoon en exclusief € 4,50
poliskosten.

Premie Globetrotter Reisverzekering

Leeftijd 0 t/m 30 jaar Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig

Premie voor de eerste 3 mnd € 64,- € 26,- € 41,-

4e t/m 12e maand, per mnd € 23,50 € 5,- € 8,-

13e t/m 24ste maand, per mnd € 32,50 € 9,- € 14,75

Leeftijd vanaf 31 jaar Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig

Premie voor de eerste 3 mnd € 80,- € 37,- € 52,50

4e t/m 12e maand, per mnd € 29,50 € 6,- € 10,50

13e t/m 24ste maand, per mnd € 38,- € 13,- € 20,-

Europadekking

Aanvullende verzekeringen

Medische kosten (Aanvullend of Volledig)

Makkelijk
Ga je voor een langere periode naar het buitenland? Dan is

de Globetrotter Reisverzekering van Mondial Assistance

ideaal. Altijd verzekerd op de beste manier, zonder dat je

er omkijken naar hebt. Of je nu gaat reizen, studeren of

werken in het buitenland. Met de Globetrotter Reisver-

zekering ben je maximaal 24 maanden aaneengesloten

goed verzekerd.

Dekkingsoverzicht Globetrotter Reisverzekering

S.O.S-kosten (hulpverlening in nood) o.a.:

Reisongevallen

Reisbagage

Reisrechtsbijstand (niet geldig tijdens werkzaamheden)

Aansprakelijkheidsverzekering
Kijk voor het uitgebreide dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de
Globetrotter Reisverzekering op www.mondial-assistance.nl of op
www.globetrotterservice.nl. Of vraag erom bij je (reisverzekerings)adviseur.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Hulp en ondersteuning bij ziekte, ongeval en overlijden Kostende prijs

Extra reis- en verblijfkosten bij ziekte, ongeval en Reiskosten: kostende prijs
overlijden Verblijfkosten:

max. € 75,- p.p. per dag

Reiskosten bij overlijden/levensgevaar familie Kostende prijs

Repatriëring (o.a. ambulancevlucht) Kostende prijs

Kosten van opsporing- en reddingsacties € 50.000,-

Telecommunicatiekosten p.p. per verzekerde periode € 100,-

Bij overlijden of blijvende invaliditeit Max. € 35.000,-

Reisbagage totaal € 2.500,-

Foto-, film-, video- en computerapparatuur € 1.000,-

Telecommunicatieapparatuur € 300,-

Contactlenzen en brillen € 300,-

Reisdocument (o.a. paspoort, rijbewijs, tickets) Kostende prijs

Eigen risico per persoon per verzekerde periode € 50,-

Binnen Europa Kostende prijs

Buiten Europa (max. per persoon per gebeurtenis) € 5.000,-

Aanvullend op bestaande voorzieningen € 500.000,-

Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland Kostende prijs

Eigen risico p.p. per verzekerde periode (3 jaar en ouder) € 100,-

Eigen risico p.p. per verzekerde periode (jonger dan 3 jaar) € 230,-

Tandartskosten ten gevolge van een ongeval € 500,-

Nabehandelingskosten in Nederland ten gevolge van een
ongeval in het buitenland (alleen dekking indien
Medische Kosten Volledig is afgesloten) € 1.000,-

Werelddekking

Globetrotterservice.nl
Tussentijds je verzekering verlengen, omdat je langer weg-

blijft dan gepland? Dat kan, snel en simpel via internet:

www.globetrotterservice.nl. Ook schade die je tijdens je reis

hebt geleden, kun je direct online melden. Maar de site

biedt meer, zoals meest gestelde vragen, tips en adviezen

voor vóór en tijdens je reis. Eenmaal terug in Nederland kun

je al jouw ervaringen delen met toekomstige reizigers.

Leeftijd 0 t/m 30 jaar Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig

Premie voor de eerste 3 mnd € 96,- € 42,- € 61,50

4e t/m 12e maand, per mnd € 28,50 € 6,- € 10,-

13e t/m 24ste maand, per mnd € 40,- € 11,- € 19,50

Leeftijd vanaf 31 jaar Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig

Premie voor de eerste 3 mnd € 122,- € 55,- € 78,-

4e t/m 12e maand, per mnd € 43,- € 10,- € 17,-

13e t/m 24ste maand, per mnd € 59,- € 15,- € 26,-

Bijzondere (winter)sporten 10% premietoeslag

Uibreidingen


