
 

Productsamenvatting

Contractsduur 12 maanden, daarna maandelijks opzegbaar

Poliskosten € 6,50

Maximale reisduur 60 dagen, uit te breiden naar 180 dagen

Voor welke gezins-samenstelling Hoofdverzekerde, Hoofdverzekerde + partner of kinderen, Hoofdverzekerde + partner + kinderen

Verzekerd bedrag Bagage Max. € 1.000,- Max. € 3.500,- Max. € 5.000,-

Eigen risico bagage € 50,- € 50,- € 0,-

Dekkingsgebied Europa of Wereld

Jongeren korting (<27 jr) 10% over de gekozen dekkingen  
doorlopende reisverzekering

15% over de gekozen dekkingen  
doorlopende reisverzekering

15% over de gekozen dekkingen  
doorlopende reisverzekering

Algemene dekkingen

S.O.S. hulpverlening

Opsporings- en reddingsacties Kostprijs

Repatriëring personen Kostprijs

Reiskosten a.g.v. een ongeval Kostprijs

Verblijfskosten a.g.v. een ongeval Max. € 75,- per persoon per dag

Onvoorziene extra reis- en verblijfskosten i.v.m oponthoud, natuurgeweld of staking Terugreiskosten na het einde van de voorgenomen verblijfsduur per openbaar vervoer naar Nederland, kostprijs.
Verblijskosten Max. € 75,- per persoon per dag

Telecommunicatiekosten Max. € 100,-

Ongevallen

Vergoeding bij overlijden Max. € 25.000,- per persoon

Vergoeding bij blijvende invaliditeit Max. € 75.000,- per persoon per gebeurtenis

Bagage 

Verzekerd bedrag reisbagage Max. € 1.000,- Max. € 3.500,- Max. € 5.000,-

Eigen risico bij schade aan bagage € 50,- € 50,- € 0,-

Vergoeding foto-, film- en videoapparatuur, (spel)computerapparatuur, mobiele 
telefoons, PDA’s en andere digitale / electrische apparatuur

Max. € 500,- Max. € 1.750,- Max € 3.500,-

Vergoeding overige items excl. electronica (zoals fietsen, horloges, kledingstukken, 
opblaasboten, zonnebrillen, etc.) per item

Max. € 350,- Max. € 500,- Max. € 1.000,-

Vergoeding tijdens reis aangeschafte goederen per item Max. € 200,- Max. € 350,- Max. € 500,-

Vergoeding schade aan logies / verblijf per gebeurtenis Max. € 350,- Max. € 500,- Max. € 1.000,-

Medische kosten

Algemeen

Vergoeding tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval Max. € 250,- per persoon per reis Max. € 500,- per persoon per reis Max. € 750,- per persoon per reis

Telefonisch advies van de Nederlandse Reisdokter Gratis

Buitenland

Dokters- en ziekenhuiskosten Kostprijs

Vergoeding tandheelkundige kosten bij overige spoedeisende hulp Max. € 250,- per persoon per reis Max. € 500,- per persoon per reis Max. € 750,- per persoon per reis

Vergoeding aangeschafte / gehuurde krukken / rolstoel  Max. € 150,- per persoon per reis Max. € 250,- per persoon per reis Max. € 350,- per persoon per reis

Nederland

Dokters- en ziekenhuiskosten Max. € 500,- per persoon per reis

Vergoeding aangeschafte / gehuurde krukken / rolstoel Max. € 100,- per persoon per reis Max. € 150,- per persoon per reis Max. € 200,- per persoon per reis

Nabehandeling Max. € 1.000,- per persoon per reis

Rechtsbijstand

Europa Kostprijs

Buiten Europa Afhankelijk van de gebeurtenis max. € 5.000,- of € 25.000,- per persoon per gebeurtenis, voor specificatie zie voorwaarden.

Productkaart  
Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van Mondial Assistance

Budget Comfort Premium

Lees verder op de achterzijde “



Aanvullende dekkingen

Wintersporten en bijzondere sporten

Geeft dekking tijdens wintersporten en bijzondere sporten welke een meer  
dan normaal risico met zich meebrengen. 

Wel uitsluiting van ongevallendekking in geval van uitvoering bijzondere sporten.

Werelddekking

Uitbreiding Werelddekking mogelijk

Uitgebreide sportuitrusting

Aanvulling op bagagedekking voor kostbare sportuitrusting Max. € 2.500,- per polis, geen limiet per item

Geld

Per polis per reis Max. € 750,- 

Per polis per jaar Max. € 1.500,- 

Eigen risico € 50,- per persoon per reis

S.O.S. autohulp

Gedekt evenement Uitvallen bestuurder / ongeval / pech / diefstal

Dekkingsgebied Heel Europa tijdens vakanties

Vervangend vervoer bij ongeval / pech / diefstal Max. 30 dagen per reis

Telecommunicatiekosten Max. € 125,- per gebeurtenis

Uitbreiding 180 dagen

Uitbreiding naar dekking voor 180 dagen Toeslag van 50% over de afgesloten dekkingen van de doorlopende reisverzekering inclusief jongerenkorting.

Doorlopende (Dubbel Zeker) Annulering

Vergoeding per persoon per reis Max. € 1.500,- of € 3.000,- Max. € 1.500,- of € 3.000,- Max. € 1.500,- of € 3.000,- 

Vergoeding per polis per jaar Max. € 7.500,- of € 15.000,- Max. € 7.500,- of € 15.000,- Max. € 7.500,- of € 15.000,- 

Mondial Assistance Pechhulp

Hulp bij pech onderweg, het hele jaar door. Repatriëring: Kostprijs. Huurauto: max. 30 dagen. Pechhulp geldt niet alleen tijdens vakanties maar ook in Nederland en 
Europa het hele jaar door.

Assistant Services

Budget Comfort Premium

SMS Assistant Gratis Gratis Gratis

Luggage Assistant € 12,95 per persoon per jaar. 
Daarna bij prolongatie € 8,95 per persoon per jaar.

Voor één persoon het eerste jaar gratis indien Bagage af-
gesloten. Daarna bij prolongatie € 8,95 per persoon per jaar.

Voor één persoon gratis gedurende gehele looptijd  
van de verzekering indien Bagage afgesloten.

Kid Assistant € 9,95 per kind per jaar. 
Daarna bij prolongatie € 4,95 per jaar.

Eén set gratis indien kind <8jr. € 9,95 voor iedere vol-
gende set. Daarna bij prolongatie € 4,95 per set per jaar. 

Eén set gratis in  dien kind <8jr. gedurende gehele looptijd  
van de verzekering. € 9,95 voor iedere volgende set, 
daarna bij prolongatie € 4,95 per set per jaar. 

Life Assistant Gratis voor alle verzekerden op de polis indien dekking 
Uitgebreide sportuitrusting afgesloten.

Gratis voor alle verzekerden op de polis indien dekking 
Uitgebreide sportuitrusting afgesloten.

Gratis voor alle verzekerden op de polis indien dekking 
Uitgebreide sportuitrusting afgesloten.

SMS Assistant - De gebruiker van deze service laat anoniem op het internet weten waar hij/ zij op vakantie is. Mochten zich er in die periode in die regio problemen voordoen zoals een natuurramp 
of bijvoorbeeld politieke instabiliteit, wordt de gebruiker hierover per sms geïnformeerd. Vaak nog voor het op de radio of tv komt. Wel zo’n veilig gevoel.  

Luggage Assistant - Stickers en labels met telefoonnummer en speciale code kunnen aan koffers, portemonnees, etc. bevestigd worden. Wanneer iemand een van de eigendommen terugvindt 
kan hij/ zij het telefoonnummer bellen. De vinder en eigenaar worden met elkaar in contact gebracht zodat de spullen weer bij de eigenaar terugkomen. Wanneer nodig wordt door ons een koerier 
ingeschakeld.   

Kid Assistant - Jonge kinderen dragen een polsbandje met telefoonnummer en speciale code. Wanneer een kind wegraakt van de ouders is het niet verloren. Wie het kindje zonder ouders ziet kan 
het telefoonnummer van het bandje bellen en wordt zo in contact gebracht met de ouders of andere opgegeven contactpersonen. Indien noodzakelijk  vergoeden we ook de (taxi)kosten om je met je 
kind te herenigen.   

Life Assistant - Op een sticker, bandje of label staat een telefoonnummer en speciale code. Wanneer de drager hiervan door bijvoorbeeld een ongeval niet aanspreekbaar is, kunnen het telefoon-
nummer en de unieke code gebruikt worden om medische gegevens voor hulpdiensten beschikbaar te maken. Ook worden familie en verzekeraars direct geïnformeerd.  

Budget Comfort Premium

Assistant Services
Mondial Assistance helpt reizigers voor, tijdens en na de 
reis. Vooraf kan uw klant met een Doorlopende Reis- en 
Annuleringsverzekering bijvoorbeeld telefonisch of per 
e-mail contact opnemen voor een gratis inentingsadvies. 
Tijdens de reis staat de alarmcentrale klaar om uw 
klant te helpen in geval van nood of bij vragen aan de 
reisarts. Vervolgens streeft Mondial Assistance ook 
na de vakantie naar optimale hulp. Zo worden online 
schadeclaims binnen 5 werkdagen afgehandeld.

Om die hulpverlening nu nog verder uit te breiden 
heeft Mondial Assistance een aantal extra services 
geïntroduceerd. Deze worden de Assistant Services 
genoemd. Ze zorgen er stuk voor stuk voor dat uw klant 
zorgeloos kan genieten van een heerlijke vakantie. 
Afhankelijk van de gekozen variant van de Doorlopende 
Reis- en Annuleringsverzekering worden sommige 
services gratis aangeboden. Het is natuurlijk altijd 
mogelijk om extra services bij te bestellen. Dit kan 
gemakkelijk in Mondial Assist.
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ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN ZET- EN DRUKfOUTEN EN IN EURO’S. DE INfORMATIE OP DEZE PRODUCTKAART IS TE GOEDER TROUW EN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID SAMENGESTELD, EN DIENT SLECHTS TE WORDEN GEBRUIKT VOOR ALGEMENE ORIëNTATIE. AAN DE INfORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID. DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING ZIJN ALTIJD LEIDEND.MONDIAL ASSISTANCE 

BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, ZONDER VOORAfGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN EN CORRECTIES AAN TE BRENGEN IN DE PRODUCTKAART. DE WIJZIGINGEN GAAN IN ZODRA DEZE 

OP DE PRODUCTKAART WORDEN VERMELD.AL DE GENOEMDE HANDELSMERKEN ZIJN EIGENDOM VAN DE MONDIAL ASSISTANCE. HET AUTEURSRECHT C.q. DATABANKRECHT VAN DE OP DEZE 

PRODUCTKAART GEPUBLICEERDE INfORMATIE BERUST BIJ MONDIAL ASSISTANCE. ALLEEN MET EEN DOOR MONDIAL ASSISTANCE VERSTREKTE SCHRIfTELIJKE TOESTEMMING MOGEN DELEN 

WORDEN OVERGENOMEN.


