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Dekkingsoverzicht pakket 1
Doorlopende Reisverzekering voor bedrijven

Voor zover gekozen, zijn onderstaande rubrieken van toepassing met bijbehorende maxima.

1 Buitengewone kosten

waaronder voor:

– hulpverlening gemaakte kosten

– extra verblijfkosten per persoon per dag € 136,–

– uitvallen van het vervoermiddel:

a. huurkosten per dag per object €  91,–

b. reiskosten gemaakte kosten

 a. en b. totaal per gebeurtenis € 2.269,–

c. verblijfkosten per persoon per dag (maximaal 5 dagen per persoon) € 136,–

– kosten voor telefoon en fax per gebeurtenis € 136,–

– annuleringskosten per verzekeringsjaar € 1.815,–

– overige buitengewone kosten gemaakte kosten

2 Bagage

per persoon € 4.538,–

alle verzekerden samen € 9.076,–

waarvan voor

– foto-, film-, video-, geluids-, beeld-, fax- en computerapparatuur en andere  

optische artikelen in de ruimste zin, bont, kleding van leer, suède of alcantara,  

duik- en golfuitrusting en muziekinstrumenten:

a. per persoon € 2.269,–

b. alle verzekerden samen € 4.538,–

– sieraden per persoon € 681,–

– horloges per persoon € 681,–

– (zonne)brillen/contactlenzen per persoon € 681,–

– kunstgebitten per persoon € 681,–

– rijwielen, surfmateriaal, kano’s, opblaasbare/opvouwbare boten per persoon € 681,–

– sneeuwkettingen, auto-audiovisuele apparatuur (met uitsluitend accu-aansluiting)  € 681,– 

en enige reserve auto-/motoronderdelen per persoon  

– auto(dak)boxen, imperiaals, motorkoffers, fietsdragers € 136,–

– tijdens de reis aangeschafte roerende zaken per reis voor alle verzekerden samen € 681,–

– huur vervangende computer per reis € 454,–

– reconstructiekosten computerbestanden met administratieve gegevens € 454,–

– monstercollecties, handelsgoederen, (auto)telefoons € 681,–

– schade aan logiesverblijven (franchise € 23,–) € 454,–

Geld / geldswaardig papier

totaal per reis € 454,– 

vervolg z.o.z.
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3 Kosten geneeskundige / tandheelkundige behandeling

– geneeskundige behandeling buiten Nederland gemaakte kosten

– geneeskundige behandeling in Nederland per persoon € 1.134,–

– tandheelkundige kosten per persoon € 681,–

4 Ongevallen

De bedragen gelden per persoon per reis

- blijvende invaliditeit: 

a. personen tot 16 jaar €  56.723,– 

b. personen vanaf 16 jaar € 45.378,–

- overlijden  € 22.689,–

- door een motor-/scooter-ongeval  € 2.269.– 

Het artikel Indexering (artikel 6 van polismantel 400-92) is op deze verzekering niet van toepassing.


