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Doorlopende reisverzekering
Met de Basisdekking van onze Doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor buitengewone kosten die je maakt
als je op reis bent. Welke kosten dat precies zijn lees je in deze brochure. Je bent ook verzekerd voor schade die
je aan je vakantieverblijf veroorzaakt. Je kunt de Basisdekking uitbreiden met keuzedekkingen, passend bij jouw
persoonlijke situatie.

Wie zijn verzekerd?
Je kunt alle gezinsleden meeverzekeren, die op hetzelfde adres wonen als jij.
Ook zijn meeverzekerd je kinderen die niet meer thuis wonen, bijvoorbeeld
omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen. Zelfs als dat in het buitenland
is. Voorwaarde is wel dat ze in het Nederlandse bevolkingsregister staan
ingeschreven.

In welke landen geldt deze verzekering?
Je kunt kiezen uit:
-- Europadekking: Bij deze dekking ben je ook verzekerd voor reizen buiten
Europa die maximaal 48 uur duren.
-- Werelddekking.
Reis je binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis
minimaal één nacht tegen betaling overnacht.

Voordelen
--

Geen eindleeftijd voor je meeverzekerde kinderen.

--

Basisdekking zonder eigen risico.

--

Bij geneeskundige kosten vergoeden we ook het verplichte eigen
risico dat je zorgverzekering niet vergoedt.

--

Precies verzekeren wat je nodig hebt met verschillende
keuzedekkingen.

--

Je kunt je verzekering maandelijks beëindigen.

--

Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij het afhandelen ervan.

Basisdekking

Wat is niet verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade die je tijdens een reis lijdt:
-- Door overlijden, ziekte of een ongeval.
-- Door vervoersproblemen bij stakingen, wegblokkades en
weersomstandigheden.
-- Als je onverwacht terug moet naar Nederland.

Het is belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. Niet verzekerd
is schade:
-- Als je je premie niet hebt betaald.
-- Door opzet of tijdens het plegen van een misdrijf.
-- Bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid.
-- Door onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud van het
vervoermiddel.
-- Door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.
-- Door snelheidsritten en wedstrijden.
-- Die ontstaat tijdens bepaalde gevaarlijke sporten, zoals ijshockey,
speedskiën en solovaren op zee. Duiken is wel meeverzekerd.
-- Door een ziekte of aandoening waarvoor je al vóór de reis in het
buitenland in behandeling was of waarvoor je (mede) voor behandeling
naar het buitenland bent gegaan.
-- Door onvoldoende voorzorgsmaatregelen en onvoldoende toezicht
om beschadiging, diefstal of verlies te voorkomen. Bijvoorbeeld als
je kostbaarheden achterlaat in een ruimte die niet goed kan worden
afgesloten.
-- Door molest en atoomkernreacties.
-- Bij de keuzedekking Annulering: die niet onverwacht is. Dus boek je een
reis en valt een ziekenhuisopname of annulering, uitstel of afbreking van
de reis op dat moment al te verwachten? Dan vergoeden we de schade
niet.

De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van:
-- Speciaal ziekenvervoer (ambulancevliegtuig) of vervoer van een stoffelijk
overschot naar Nederland.
-- Reizen, verblijf en vervoer.
-- Opsporing, redding of berging, bijvoorbeeld als je verdwaalt of
verongelukt in de bergen.
Daarnaast vergoeden wij:
-- De telefoonkosten die je maakt voor bellen met de Alarmcentrale.
Overige noodzakelijke telefoonkosten vergoeden we tot € 100 per
verzekerde per reis.
-- Schade die je toebrengt aan je vakantieverblijf. We vergoeden maximaal
€ 300 per gebeurtenis en de schade moet minimaal € 25 zijn.
-- Extra kosten die je maakt tijdens de reis door natuurgeweld. We
vergoeden maximaal € 450 per verzekering per reis.

Keuzedekkingen
Je kunt de Basisdekking uitbreiden met onderstaande aanvullende keuzedekkingen. Zo stem je je Doorlopende reisverzekering precies af op je
persoonlijke situatie en voorkeuren.

Keuze Bagage
--

Je kunt beschadiging, diefstal en verlies van bagage en reisdocumenten
verzekeren.
-- Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:
-- € 1.000 per verzekerde per reis, € 2.000 voor alle verzekerden samen
-- € 3.000 per verzekerde per reis, € 6.000 voor alle verzekerden samen
-- € 5.000 per verzekerde per reis, € 10.000 voor alle verzekerden samen
Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Een volledig
overzicht vind je in de voorwaarden op www.asr.nl.

Keuze Extra sportuitrusting
Je kunt Extra sportuitrusting alleen meeverzekeren als je ook de keuzedekking
Bagage hebt gekozen. Als je sportuitrusting voor bijvoorbeeld winter-, berg-,
golf-, parachute-, of surfsport meeneemt, dan geldt met deze dekking een
extra verzekerd bedrag van € 2.500 per reis voor alle verzekerden samen.

Welke waarden gebruiken we?
Nieuwwaarde:
De waarde van je spullen als wij deze zouden vervangen door nieuwe
spullen van dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde:
De nieuwwaarde net vóór de gebeurtenis, verminderd met een bedrag
voor waardevermindering door ouderdom of slijtage.

Marktwaarde:
De marktprijs van je spullen als je die net voor de schade zou hebben
verkocht.

Keuze Geld
Beschadiging, diefstal en verlies van geld is meeverzekerd tot maximaal € 500
per reis voor alle verzekerden samen.

Keuze Geneeskundige kosten
Hiermee verzeker je de kosten van onvoorziene geneeskundige en tandheelkundige behandeling. Bijvoorbeeld de kosten van artsenbezoek, ziekenhuisopname, behandelingen en medicijnen. De verzekerde bedragen zijn:
-- Geneeskundige behandeling in het buitenland: tegen kostprijs.
-- Geneeskundige (na)behandeling in Nederland: € 1.000 per verzekerde per
reis.
-- Tandheelkundige behandeling in het buitenland/nabehandeling in
Nederland: € 350 per verzekerde per reis.

Keuze Ongevallen
Jij (of je nabestaanden) ontvangen bij overlijden of blijvende invaliditeit door
een ongeval een uitkering. Bij overlijden is dat € 25.000 en bij blijvende
invaliditeit maximaal € 75.000.

Keuze Sporten en wintersport
Je bent verzekerd voor schade tijdens de beoefening van:
-- Wintersport. Heb je vooraf betaalde skipassen, skilessen of gehuurde
skiuitrusting door de schade niet kunnen gebruiken? Dan vergoeden we
die ook.
-- Bergsport.
-- Luchtsport.
-- Watersport met een meer dan normaal risico, zoals rafting,
wildwaterkanoën en wedstrijdzeilen op zee.
Heb je de keuzedekking Bagage meeverzekerd? Dan vergoeden wij ook
beschadiging, diefstal of verlies van (gehuurde) wintersport- en bergsportartikelen.

Keuze Hulp en huur vervoermiddel
Je krijgt hulp als de auto of een ander vervoermiddel waarmee je in het
buitenland reist, uitvalt. Of als de bestuurder uitvalt. Onder hulp valt
bijvoorbeeld het vervoer van het vervoermiddel. Of een noodreparatie aan
het vervoermiddel langs de weg tot maximaal € 150.

Bij uitval van het vervoermiddel vergoeden wij:
-- De huur van een vervangend vervoermiddel tot
maximaal € 2.500 per vervoermiddel per reis.
-- De extra verblijfskosten tot maximaal 10 dagen en
maximaal € 75 per dag per verzekerde per reis.

Keuze Eigen vakantieverblijf in Nederland
Je bent verzekerd voor reizen binnen Nederland naar
een eigen vakantieverblijf, zoals een eigen (vakantie)
woning, een caravan op een vaste standplaats, een
boot op een vaste ligplaats of een reis met een eigen
kampeerauto.
Heb je de dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen
of Hulp en huur vervoermiddel gekozen? Dan gelden
deze niet voor deze reizen in Nederland.

Keuze Annulering of Annulering Garantie
Je
-----

krijgt een vergoeding voor de schade die je lijdt:
Bij annulering of uitstel van de reis.
Bij een voortijdige terugkeer van de reis.
Bij een vertraagde aankomst op de eindbestemming.
Bij een ziekenhuisopname tijdens de reis.

De
----

schade kan bestaan uit:
De annuleringskosten.
Je aandeel in de reissom per dag.
De volledige reissom.

Bij de keuzedekking Annulering kun je kiezen uit de
volgende verzekerde bedragen:
-- € 750 per persoon per reis.
-- € 1.500 per persoon per reis.
-- € 3.000 per persoon per reis.

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd bij de
Keuze Annulering of Annulering Garantie?
Overlijden/medisch:
-- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval. Ook van familieleden in de 1e of 2e graad, je
zaakwaarnemer of een huisgenoot.
-- Als je geen noodzakelijke inenting of medicijnen kunt krijgen of mag innemen.
-- Een onverwachte, medisch noodzakelijke ingreep. Ook bij partner of een inwonend kind.
-- Als je noodzakelijk moet zorgen voor een ouder of kind door ziekte of ongeval.
-- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van personen uit het buitenland die het logies
zouden verzorgen.
-- Overlijden, ernstig ziek worden of een ernstig ongeval van je hond, kat of paard.
Werk/opleiding:
-- Als je een onverwacht herexamen hebt.
-- Als je begint met een baan van minimaal 20 uur per week voor minimaal een half jaar.
Alleen bij een sollicitatieplicht.
-- Als je onvrijwillig ontslagen wordt na een vast dienstverband.
Eigendom/woning/bedrijf:
-- Als je eigendom, woning of bedrijf is beschadigd, waardoor het noodzakelijk wordt thuis te
zijn.
-- Als je onverwacht een huurwoning krijgt. Of een koopwoning onverwacht wordt
opgeleverd.
Gezinssituatie:
-- Als jij of je partner zwanger wordt.
-- Als je gaat scheiden of je duurzame relatie wordt beëindigd.
-- Als je onverwacht een adoptiekind krijgt toegewezen of kunt ophalen.
Vervoer/reisdocumenten:
-- Als je vervoermiddel binnen 30 dagen vóór het begin van de reis uitvalt door een oorzaak
van buitenaf. Zoals door een aanrijding of diefstal.
-- Als je buiten je eigen schuld onverwacht geen noodzakelijk visum krijgt. Of het visum
wordt ingetrokken.
-- Als je je paspoort of identiteitskaart op de dag van vertrek verliest of als het gestolen
wordt.

Per verzekeringsjaar geldt een maximum. Dat is 4 keer het verzekerde bedrag
per persoon voor alle verzekerden samen. Bijvoorbeeld: je kiest een verzekerd
bedrag van € 1.500 per persoon per reis. Dan krijg je per verzekeringsjaar in
totaal op de polis (dus voor alle verzekerden samen) maximaal € 6.000 (4 x
€ 1.500) vergoed.
Kies je voor Annulering Garantie? Dan vergoeden wij het volledige aandeel
in de reissom als je eerder moet terugkomen van de reis. Dus niet alleen
het niet-genoten gedeelte. Dat geldt ook voor een ziekenhuisopname van
minimaal 3 nachten.

Keuze Zakelijke reis
Met deze keuzedekking geldt je reisverzekering ook voor een reis voor
je werk. De dekking geldt dan voor elke verzekerde. Heb je de dekking
Annulering Garantie gekozen? Dan geldt deze niet voor deze zakelijke reizen.

Wat is het eigen risico?
--

---

Voor de keuzedekkingen Bagage en Extra sportuitrusting kun je kiezen
voor een eigen risico van € 75 of € 150 per reis per reis of geen eigen
risico. De keuze geldt dan voor beide dekkingen.
Bij een gecombineerde schade van bagage en extra sportuitrusting
houden wij dit eigen risico maar één keer in.
Voor de Basisdekking en de overige keuzedekkingen geldt géén eigen
risico.

Kies je maximale reisduur
Er geldt een maximale reisduur. Je kunt kiezen voor een maximale reisduur
van 60, 90 of 180 aaneengesloten dagen. De dekking van de verzekering
eindigt na deze aaneengesloten periode op de laatste dag om 24.00 uur.
Duurt de reis langer dan de maximale reisduur door een onvoorziene
vertraging buiten je wil? Dan geldt de dekking tot het eerst mogelijke tijdstip
dat je terugkeert.

Vaststellen van de schade
Zodra je je schade hebt gemeld, gaan wij de schade vaststellen. Als we
daarom vragen, moet je vanzelfsprekend de schade kunnen aantonen. Soms
stellen we de schade vast met hulp van een deskundige. Ben je het niet met
de schadevaststelling van onze deskundige eens? Dan mag je ook een eigen
deskundige nog naar de schade laten kijken. Wij betalen de kosten daarvan
tot maximaal de kosten van de deskundige van a.s.r.

Wil je meer informatie?
In de voorwaarden vind je meer informatie over de Doorlopende
reisverzekering. Download ze via www.asr.nl/voordeelpakket of neem
contact op met je verzekeringsadviseur.

De Doorlopende reisverzekering is
onderdeel van het Voordeelpakket
De Doorlopende reisverzekering van a.s.r. is onderdeel van het
Voordeelpakket van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen
je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je
verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop
zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in
het Voordeelpakket geldt: bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt,
dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer
verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je kunt
krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een overzichtelijk
polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie, ontvang
je elk jaar een handige checklist.

Overleg met je adviseur
Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
tussentijds iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan je
adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning
Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Op de weg
en op het water
Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke
bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

