
Doorlopende 
Reis- en 
Annulerings-
verzekering

Èn hulp èn geld,  
daar heb je meer aan

Het is een misverstand dat het bij een  

reis  verzekering alleen om vergoedingen gaat. 

Natuurlijk, je wilt dat verlies, diefstal of schade 

vergoed wordt. Maar ver van huis wil je vooral 

eerst geholpen worden bij ziekte of in geval van 

nood. Door iemand die alles voor je regelt.  

Mondial Assistance helpt
•	 De	geruststellende	zekerheid	dat	je	zo	nodig	altijd	 
direct	Nederlandstalige	hulp	kunt	inschakelen.	 
Mondial	Assistance	heeft	wereldwijd	eigen	alarm
centrales.	24/7	bereikbaar.	

•	Mondial	Assistance	zorgt	voor	redding,	 
opsporing	en	terugkeer	naar	Nederland	indien	nodig.	
Wat	je	ook	overkomt,	we	helpen	je.	

•	 In	het	Nederlands	wordt	je	verteld	wat	je	weten	 
moet:	de	dichtstbijzijnde	arts	of	het	ziekenhuis	 
voor	betrouwbare	zorg.

•	 Je	kunt	rekenen	op	uitstekende	rechtsbijstand.

Mondial Assistance vergoedt
•	Medische	kosten	in	het	buitenland	kunnen	torenhoog	
zijn.	Vaak	veel	hoger	dan	de	zorgverzekering	 
vergoedt.	Indien	de	Medische	Kosten	zijn	mee
verzekerd	vergoedt	Mondial	Assistance	dat	verschil.

•	 Uiteraard	vergoedt	de	dekking	Bagage	op	de	 
Doorlopende	Reisverzekering	zaken	als	verloren	of	
beschadigde	bagage.	Maar	we	hebben	ook	een	 
service	die	helpt	een	verloren	koffer	zo	snel	mogelijk	
op	te	sporen.	Vaak	heb	je	daar	nog	meer	aan.

•	 Je	kunt	rekenen	op	snelle	schadeafhandeling.
•	Online	schademelding	handelen	we	zelfs	in	 
vijf	werkdagen	af.
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“Dit keer doen we even lekker 
actief. Tent mee. Wandelschoenen 
aan. Volgende keer een weekje 
ontspannen in de zon. Met onze 
Doorlopende Reisverzekering 
kunnen we alle kanten op.”

Nog meer zekerheid 
met vier unieke services
De	volgende	aanvullende	diensten	beschermen	
kind(eren),	bagage	èn	jou	persoonlijk.	

• Kid Assistant
	 De	nachtmerrie	van	elke	ouder:	kind	kwijt.	Met	het	
speciale	polsbandje	van	Kid	Assistant	worden	kinderen	
snel	weer	herenigd	met	hun	ouders.

• Luggage Assistant
	 Koffer	kwijt?	Sleutels	weg?	Tas	verloren?	Met	Luggage	
Assistant	krijg	je	het	snel	weer	in	handen.	Vinders	van	
verloren	items	bellen	het	alarmnummer	op	het	label	of	
de	sticker.	Op	een	veilige	manier	word	je	weer	herenigd	
met	je	bagage.

• Life Assistant
	 Het	kan	overal	en	altijd	gebeuren:	je	krijgt	een	ongeval	
en	bent	niet	meer	aanspreekbaar.	Dankzij	Life	Assistant	
weten	hulpverleners	wie	je	bent	en	welke	hulp	ze	moeten	
of	mogen	geven.

 • SMS Assistant
	 Bij	dreigend	gevaar	in	het	reisgebied	word	je	razendsnel	
per	SMS	gewaarschuwd.

Bij	enkele	varianten	zijn	deze	services	gratis.	Kijk	voor	meer
informatie	en	de	tarieven	op	www.mondialassistance.nl/
assistantservices.

Meer	informatie
Vraag	je	verzekeringsadviseur	voor	uitgebreide	 
informatie	en	bepaal	wat	voor	jou	de	beste	keuze	is.

www.mondialassistance.nl

Uw	adviseur:



S.O.S. hulpverlening

Bij	ziekte,	een	ongeval	

of	bij	overlijden	kun	je	

rekenen	op	het	wereldwijde	

netwerk	van	Mondial	 

Assistance.	Je	belt	de	

Nederlandse	alarm	centrale	

en	alles	wordt	voor	je	

geregeld.	Extra	reis	en	

verblijfskosten	worden	

vergoed.	Nuttig	is	ook	 

de	unieke	SMS	Assistant:	

bij	dreigend	gevaar	in	je	

reisgebied	word	je	per	

SMS	gewaarschuwd.	

Bagage

De	drie	varianten	hebben	

een	verschillende	dekking	

voor	verlies,	diefstal	of	

schade.	Mondial	Assistance	

handelt	claims	altijd	zo	snel	

mogelijk	af.	Dien	je	de	claim	

via	internet	in,	dan	is	dat	

zelfs	binnen	vijf	werkdagen.

Medische kosten

Ziekenhuisopname	in	het	

buitenland	kan	tot	toren-

hoge	kosten	leiden.	Een	

uitbreiding	met	Medische	

kosten	behoedt	je	daarvoor.	

Bovendien	heb	je	recht	op	

gratis	telefonisch	medisch	

advies:	onze	Reisarts	is	24/7	

bereikbaar	voor	vragen.	

En	Inentingsadvies	helpt	je	

met	de	juiste	inentingen	per	

reisgebied.

Rechtsbijstand

Mondial	Assistance	biedt	

rechtsbijstand	als	je	tijdens	

je	reis	juridische	onder

steuning	nodig	hebt.

Ongevallendekking

Deze	voorziet	in	een	uitkering	

bij	een	ongeval	of	overlijden.	

Waardevolle  

aanvullingen

Je	kunt	de	variant	van	je	

keuze	aanvullen	met	elemen-

ten	die	je	dekking	compleet	

maken	en	je	vakantieplezier	

extra	beschermen.

•	Wintersport	(inclusief	

bijzondere	sporten)

•	Werelddekking	(voor	

reizen	buiten	Europa)

•	 Uitgebreide	sportuitrusting

•	Geld

•	 S.O.S.	Autohulp

•	 Langer	reizen:	uitbreiding	

naar	180	dagen

•	 Annulering	

•	 Jongerenkorting

Vijf belangrijke dekkingen

De	drie	varianten	Budget,	Comfort	en	Premium	bevatten	altijd	

standaard	S.O.S	hulp	verlening.	De	hoogte	van	de	dekking	van	

Bagage	en	Medische	kosten	bepaalt	voor	welke	variant	je	kiest.	

Je	reis	moeten	annuleren,	

dat	is	vervelend	genoeg.	

Daar	kun	je	geen	financiële	

zorgen	bij	gebruiken.	

Met	de	Doorlopende	

Annuleringsverzekering	krijg	

je	bij	annulering	vóór	de	

reis	de	annuleringskosten	

vergoed.	Een	gerust

stellende	gedachte.	Moet	

je	onverwachts	de	reis	

afbreken?	Dan	worden	

de	kosten	voor	de	niet	

gebruikte	dagen	vergoed.	

Met	de	DubbelZeker	

variant	speel	je	helemaal	

op	safe.	Moet	je	eerder	

huiswaarts,	dan	krijg	

je	de	volledige	reissom	

terug,	tot	maximaal	het	

verzekerde	bedrag.	Zelfs	tot	

de	voorlaatste	dag	van	de	

vakantie.	

Alleen	verzekeren	wat	

ook	echt	nodig	is.	Dat	is	

het	uitgangspunt	van	de	

Doorlopende	Reis	en/of		

Annuleringsverzekering  

van	Mondial	Assistance.	

Je	kent	zelf	als	geen	ander	

de	waarde	van	je	bagage.	

Hoeveel	contant	geld	je	

meeneemt.	De	risico’s	die	 

je	wel	of	niet	wilt	nemen.	 

Op	basis	daarvan	kies	 

je	eerst	een	geschikte	

variant:	Budget,	Comfort	

of	Premium.	Het	verschil	

hiertussen	zit	in	de	hoogte	

van	de	verzekerde	bedragen	

op	Bagage	en	Medische	

kosten.	Vervolgens	kun	

je	daar	nog	verschillende	

dekkingen en unieke 

services	aan	toevoegen.

Drie varianten, je eigen keuze Doorlopende Annuleringsverzekering

Hoofd
verzekerde

Hoofd
verzekerde 
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kinderen

Hoofd
verzekerde 
+	partner	+	

kinderen

Hoofd
verzekerde

Hoofd
verzekerde 
+	partner	of	

kinderen

Hoofd
verzekerde 
+	partner	+	

kinderen

Hoofd
verzekerde

Hoofd
verzekerde 
+	partner	of	

kinderen

Hoofd
verzekerde 
+	partner	+	

kinderen
Algemene dekkingen

S.O.S.	hulpverlening   €		16,00	   €		28,80	   €		33,60	   €		16,00	   €		28,80	   €		33,60	   €		16,00	   €		28,80	   €		33,60	

Ongevallen   €		6,00	   €		10,80	   €		12,60	   €		6,00	   €		10,80	   €		12,60	   €		6,00	   €		10,80	   €		12,60	

Bagage   €		3,00	   €		5,40	   €		6,30	   €		11,00	   €		19,80	   €		23,10	   €		20,00	   €		36,00	   €		42,00	

Medische	kosten   €		13,50	   €		24,30	   €		28,35	   €		14,50	   €		26,10	   €		30,45	   €		16,00	   €		28,80	   €		33,60	

Rechtsbijstand   €		5,00	   €		9,00	   €		10,50	   €		5,00	   €		9,00	   €		10,50	   €		5,00	   €		9,00	   €		10,50	
Sub-totaal   €  43,50   €  78,30   €  91,35   €  52,50   €  94,50   €  110,25   €  63,00   €  113,40   €  132,30 
Aanvullende dekkingen

Wintersport	en	bijzondere	sporten   €		6,00	   €		10,80	   €		12,60	

Premies	hetzelfde	als	Budget Premies	hetzelfde	als	Budget

Werelddekking   €		8,00	   €		14,40	   €		16,80	

Uitgebreide	sportuitrusting   €		25,00	   €		28,00	   €		31,00	

Geld	   €		36,50	

S.O.S.	autohulp   €		15,00	

180	dagen Toeslag	van	50%	over	afgesloten	dekkingen	inclusief	jongerenkorting
Annuleringsverzekering (tarief icm Doorlopende Reisverzekering)

Doorlopende Annulering €	1.500   €		41,50	   €		70,50	   €		83,50	

Premies	hetzelfde	als	Budget Premies	hetzelfde	als	Budget
Doorlopende Annulering €	3.000   €		72,50	   €		123,50	   €		146,50	

Doorlopende	Dubbel	Zeker	Annulering	€	1.500   €		49,50	   €		86,50	   €		99,50	

Doorlopende	Dubbel	Zeker	Annulering	€	3.000   €		86,50	   €		151,50	   €		174,00	

Budget Comfort Premium

PREMIEOVERZICHT

DEKKINGSOVERZICHT Budget Comfort Premium

S.O.S. hulpverlening
Hulp bij ziekte, ongeval, overlijden Kostprijs
Extra reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval, overlijden Reiskosten: Kostprijs Verblijfskosten: max. € 75,- p.p. per dag 
Extra reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie Kostprijs
Repatriëring Kostprijs
Telecommunicatiekosten per gebeurtenis € 100,- per gebeurtenis
Ongevallen
Bij overlijden Max. € 25.000,-
Bij algemene invaliditeit Max. € 75.000,-
Bagage
Max. totaal verzekerd bedrag € 1.000,- € 3.500,- € 5.000,-
Max. digitale / electrische apparatuur € 500,- € 1.750,- € 3.500,-
Max. overige bagage € 350,- € 500,- € 1.000,-
Eigen risico bagage € 50,- € 50,- € 0,-
Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten buitenland Kostprijs
Dokters- en ziekenhuiskosten Nederland € 500,-
Tandheelkundige kosten € 250,- € 500,- € 750,-
Vergoeding huur medische hulpmiddelen € 150,- € 250,- € 350,-
Rechtsbijstand
Binnen Europa Kostprijs
Buiten Europa Max. € 25.000,-

DEKKINGSOVERZICHT

Kijk	voor	het	uitgebreide	dekkingsoverzicht	en	de	voor	waarden	van	de	Doorlopende	Reis	en/of	
Annuleringsverzekering	van	Mondial	Assistance	op	www.mondialassistance.nl.	Of	vraag	erom	bij	je	(reisverzekerings)
adviseur.	Aan	deze	brochure	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.

Poliskosten  € 6,50

Assurantiebelasting over rechtsbijstand,  7,5%
annuleringsverzekering,  
S.O.S. autohulp en pechhulp 

Jongerenkorting

Budget:																									 10%
Comfort	&	Premium:					 15%
Korting	over	algemene	en	aanvullende	dekkingen	geldt	
voor	hoofdverzekerde	<	27	jr.	of	hoofdverzekerde	+	partner	
zonder	kinderen	indien	beiden	<	27	jr.	Voor	kinderen	op	de	
polis	van	de	ouders	geldt	geen	jongerenkorting.


