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Verschillenoverzicht
Met de Aegon Doorlopende Reisverzekering bent u – afhankelijk van de gekozen dekking(en) – verzekerd tegen schade aan uw 
bagage. Ook zijn er diverse andere dekkingen zoals hulpverlening, geneeskundige kosten, werelddekking en annulering. 

Waarvoor bent u verzekerd?
• Geen leeftijdsbeperking voor ongehuwde kinderen die thuis wonen en kinderen die uitwonend zijn voor studie. Ook als zij 

zelfstandig op vakantie gaan, zijn ze verzekerd.
• Ook weekenden en reisjes van enkele dagen met de boot, caravan of naar een vakantiewoning zijn verzekerd. Ook als deze 

niet vooraf zijn geboekt.
• Winter- en onderwatersport standaard meeverzekerd.
• Schade aan het vakantieverblijf is verzekerd.
• Als u een inboedelverzekering in het Woon- & VrijeTijdpakket heeft, geldt voor bagage de ruimere dekking van de 

inboedelverzekering.
• Bij Doorlopende Reis Allrisk geldt standaard werelddekking. Bij Doorlopende Reis Basis geldt standaard Europadekking, die 

naar wens kan worden uitgebreid naar de werelddekking.

Hieronder leest u voor de basis- en de allriskdekking de belangrijkste verschillen tussen uw huidige Doorlopende Reisverzekering 
en uw nieuwe aangepaste Doorlopende Reisverzekering. Kijk op uw polisblad welke dekking u verzekerd heeft. Bagage, 
hulpverlening en autohulp zijn standaard onderdeel van de Doorlopende Reisverzekering. 

Doorlopende Reis Basis
Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Algemeen

Opzegging van 
aanvullende dekkingen 
en omzetting van de 
verzekering van Allrisk 
naar Basis

U kunt in het eerste verzekeringsjaar de verzekering 
niet beëindigen. Na het eerste verzekeringsjaar kunt 
u de verzekering beëindigen wanneer u dat wilt. De 
verzekering eindigt dan direct.
Het was onvoldoende duidelijk of een aanvullende 
dekking ook een minimale looptijd had van een jaar 
of dat een allriskdekking in het eerste jaar ook kon 
worden omgezet naar een basisdekking.

U kunt in het eerste verzekeringsjaar de verzekering 
niet beëindigen. Na het eerste verzekeringsjaar kunt 
u de verzekering beëindigen wanneer u dat wilt. De 
verzekering eindigt dan direct. 
Een aanvullende dekking moet minimaal een jaar 
lopen voordat deze kan worden opgezegd.
Het omzetten van de allriskdekking naar de basis-
dekking kan alleen als de allriskdekking minimaal 
een jaar heeft gelopen. 

Klanten die een 
rondreis of doorreis 
boeken

In de huidige voorwaarden wordt gesproken over 
een reis vanuit de woonplaats naar de vakantie-
bestemming. Hierdoor is er feitelijk geen dekking 
voor rond- of doorreizen. Onze intentie was echter 
om ook dekking te bieden bij reizen met meerdere 
bestemmingen, daarom hebben wij dit in de praktijk 
wel toegepast.

Toevoeging in de polisvoorwaarden: Bent u op door- 
of rondreis in het buitenland? Dan bent u verzekerd, 
maar de reis moet wel aanvangen vanuit uw woon-
plaats in Nederland en de reis moet wel eindigen in 
uw woonplaats in Nederland.

Kinderen van 
gescheiden ouders en 
kleinkinderen

Er was geen passage opgenomen in de polisvoor-
waarden of kinderen van gescheiden ouders die niet 
staan ingeschreven bij onze verzekerde, ook meever-
zekerd kunnen worden. 

Wij hebben opgenomen dat kinderen die ingeschre-
ven staan bij de ex-partner, meeverzekerd kunnen 
worden. Ook inwonende kleinkinderen kunnen mee-
verzekerd worden. Klanten kiezen dan een gezinssa-
menstelling met kinderen. 

Inhouding eigen risico In de polisvoorwaarden is opgenomen dat bij een 
schade een eigen risico van toepassing is. 

We hebben in de polisvoorwaarden verduidelijkt 
hoe wij het eventuele eigen risico toepassen bij een 
schade. Het eigen risico trekken we af van de scha-
devergoeding, ook in het geval van een maximum 
verzekerd bedrag.
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Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Economisch total loss Bij behandeling van de schade wordt gekeken naar 
de dagwaarde van spullen in combinatie met de 
reparatiekosten. De term economisch total loss werd 
hier echter nog niet bij benoemd. 

Bij schade wordt gekeken of de reparatiekosten niet 
hoger zijn dan de economische waarde op basis van 
de afschrijving die wij toepassen. Als de reparatie-
kosten hoger blijken te zijn, dan zal geen reparatie 
plaatsvinden maar is er recht op een vergoeding. 

Afschrijvingslijst De afschrijvingslijst stond alleen op aegon.nl. De verwijzing naar de afschrijvingslijst is opgenomen 
in de polisvoorwaarden en kan worden gevonden op 
aegon.nl.

Wanneer kan de 
verzekering worden 
beëindigd

De verschillende termijnen van opzegging bleken 
onoverzichtelijk weergegeven.

In artikel 1.13 van de polisvoorwaarden hebben wij 
de verschillende opzegredenen en termijnen gegroe-
peerd zodat er duidelijkheid is.

Bagage

Zonnebrillen op sterkte Zonnebrillen op sterkte worden nu behandeld als 
zonnebrillen met een lager verzekerd bedrag dan 
brillen op sterkte. 

Zonnebrillen op sterkte worden gelijkgetrokken 
met brillen op sterkte waardoor de vergoeding in 
verhouding is.

Gehoorapparaten Limiet voor vergoeding ging uit van het algemeen 
verzekerd bedrag voor bagage.

Voor gehoorapparaten (per 2 stuks) is een limiet op-
genomen die afhankelijk is van de gekozen dekking:
Basis € 500,-

Uitsluiting schade aan 
zakelijke spullen

Schade aan zakelijke spullen: spullen die u geheel 
of gedeeltelijk voor uw beroep of bedrijf gebruikt en 
zijn aangeschaft door het bedrijf.

Schade aan zakelijke spullen: spullen die u geheel of 
gedeeltelijk voor uw beroep of bedrijf gebruikt en/of 
zijn aangeschaft door het bedrijf.

Hulpverlening en Autohulp

Onvoorziene 
omstandigheid

Verzekerd is hulpverlening bij onvoorziene (en bij-
zondere) omstandigheden. 

Niet verzekerd is hulpverlening en kosten gemaakt 
als u reist naar een gebied dat de overheid afraadt. 
Dit zijn gebieden met de kleurcodes ‘rood’ en ‘oranje’, 
zoals door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
vastgesteld. 
U heeft wel dekking als u al in dat gebied was op het 
moment dat reizen wordt afgeraden. U moet dan 
zo snel mogelijk vertrekken. Op de website van de 
Rijksoverheid leest u hier meer over.

Begrip auto Bij autohulp was alleen de auto verzekerd. De dekking is uitgebreid naar alle motorrijtuigen 
waardoor ook andere motorrijtuigen dan alleen de 
auto zijn meeverzekerd voor autohulp.

Geneeskundige kosten

Voortzetting 
behandeling in 
Nederland

Een behandeling die op vakantie is gestart, kan niet 
worden voortgezet in Nederland met dekking uit de 
Doorlopende Reisverzekering. Dit staat niet expliciet 
opgenomen in de polisvoorwaarden omdat dit geen 
onderdeel is van de beschreven dekking. 

Expliciete uitsluiting opgenomen in de voorwaarden 
dat er geen dekking is voor:
de kosten van voortzetting van de behandeling in 
Nederland.

Vergoeding eigen risico 
zorgverzekering in 
Nederland

Er bestaat vergoeding voor zowel het verplicht als 
het vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering in 
Nederland.

De vergoeding voor zowel het verplicht als vrijwillig 
eigen risico voor de zorgverzekering vervalt.

Annulering

Faillissementen Er bestaat een uitsluiting m.b.t. de vergoeding als 
een reisorganisatie of andere partij bij de reis failliet 
gaat en de dienst niet kan leveren.

Bij de bestaande uitsluiting wordt toegevoegd dat er 
ook geen vergoeding is voor schade vanaf de dag dat 
reizen niet meer worden uitgevoerd vanwege beta-
lingsproblemen of vanwege surseance van betaling.
Daarbij is ook faillissement van een hotel of individu-
ele (woning)verhuurder niet meer verzekerd. 
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Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Vergoeding annulering 
verzekerden

Er bestaat alleen vergoeding voor annuleringskosten 
van verzekerden en niet voor andere meereizende 
waarvan de reis is betaald door een van de verzeker-
den. 

Wij hebben de huidige passage over deze dekking 
verduidelijkt waarbij er nog steeds alleen dekking is 
voor de verzekerden:
Reist u samen met personen die niet bij ons ver-
zekerd zijn? Dan vergoeden we alleen de annule-
ringskosten voor u en de andere verzekerden. De 
annuleringskosten die gemaakt zijn voor de overige 
reisgenoten zijn niet verzekerd. Ook niet als deze 
kosten door u zijn gemaakt. Wij vergoeden bij annu-
lering de annuleringskosten van de verzekerden in 
verhouding tot het totaal aantal reisgenoten.

Omschrijving  
ernstige ziekte

Bij de basisdekking is ook sprake van dekking bij ern-
stige ziekte. Er was geen omschrijving opgenomen 
wat een ernstige ziekte is. 

We hebben een verduidelijking aangebracht wat wij 
verstaan onder ernstige ziektes: 
In deze voorwaarden zijn dit ernstige aandoeningen 
en ziektes: 
• beroerte; 
• bypassoperatie van de kransslagaders; 
• goedaardige hersentumoren; 
• hartinfarct (acuut); 
• hartklepoperatie; 
• hartspierziekte; 
• hartstilstand; 
• kanker; 
• openhartoperatie; 
• operatie aan de longslagader; 
• operatie als gevolg van een aandoening van de 

aorta.

Dekking voor 
annulering van 
evenementen op reis

De dekking voor annuleringen van evenementen is 
niet benoemd in de voorwaarden.

We hebben een verduidelijking aangebracht in welke 
situatie dekking is voor annulering van evenementen:
Heeft u op reis een evenement geboekt en kan dat 
niet doorgaan omdat u (een deel van) de reis moet 
annuleren vanwege een gedekte oorzaak? Dan ver-
goeden wij ook de kosten van het annuleren van het 
evenement. Annuleert u alleen het evenement zon-
der dat (een deel van) de reis wordt geannuleerd? 
Dan is er geen dekking bij deze verzekeringvoor het 
annuleren van het evenement.

Vakantie-ongevallen

Rentevergoeding 
vakantie-ongevallen

Kunnen we binnen zes maanden na het ongeval nog 
geen uitkering voor blijvende invaliditeit vaststellen? 
Dan krijgt u een rentevergoeding. U krijgt 6% rente 
per jaar over de uitkering voor blijvende invaliditeit 
die we later vaststellen.

Kunnen we binnen zes maanden na het ongeval nog 
geen uitkering voor blijvende invaliditeit vaststellen? 
Dan krijgt u een rentevergoeding. U krijgt de wettelij-
ke rente voor consumententransacties per jaar over 
de uitkering voor blijvende invaliditeit die we later 
vaststellen.

Gebruik van alcohol U bent niet verzekerd voor ongevallen door overma-
tig alcoholgebruik.

U bent niet verzekerd voor ongevallen bij gebruik van 
alcohol, of als u na een ongeval een ademtest of een 
urine- of bloedproef weigert.
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Doorlopende Reis Allrisk
Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Algemeen

Opzegging van 
aanvullende dekkingen 
en omzetting van de 
verzekering van Allrisk 
naar Basis

U kunt in het eerste verzekeringsjaar de verzekering 
niet beëindigen. Na het eerste verzekeringsjaar kunt 
u de verzekering beëindigen wanneer u dat wilt. De 
verzekering eindigt dan direct.
Het was onvoldoende duidelijk of een aanvullende 
dekking ook een minimale looptijd had van een jaar 
of dat een allriskdekking in het eerste jaar ook kon 
worden omgezet naar een basisdekking.

U kunt in het eerste verzekeringsjaar de verzekering 
niet beëindigen. Na het eerste verzekeringsjaar kunt 
u de verzekering beëindigen wanneer u dat wilt. De 
verzekering eindigt dan direct. 
Een aanvullende dekking moet minimaal een jaar 
lopen voordat deze kan worden opgezegd.
Het omzetten van de allriskdekking naar de basis-
dekking kan alleen als de allriskdekking minimaal 
een jaar heeft gelopen. 

Klanten die een 
rondreis of doorreis 
boeken

In de huidige voorwaarden wordt gesproken over 
een reis vanuit de woonplaats naar de vakantie-
bestemming. Hierdoor is er feitelijk geen dekking 
voor rond- of doorreizen. Onze intentie was echter 
om ook dekking te bieden bij reizen met meerdere 
bestemmingen, daarom hebben wij dit in de praktijk 
wel toegepast.

Toevoeging in de polisvoorwaarden: Bent u op door- 
of rondreis in het buitenland? Dan bent u verzekerd, 
maar de reis moet wel aanvangen vanuit uw woon-
plaats in Nederland en de reis moet wel eindigen in 
uw woonplaats in Nederland.

Kinderen van 
gescheiden ouders en 
kleinkinderen

Er was geen passage opgenomen in de polisvoor-
waarden of kinderen van gescheiden ouders die niet 
staan ingeschreven bij onze verzekerde, ook meever-
zekerd kunnen worden. 

Wij hebben opgenomen dat kinderen die ingeschre-
ven staan bij de ex-partner, meeverzekerd kunnen 
worden. Ook inwonende kleinkinderen kunnen mee-
verzekerd worden. Klanten kiezen dan een gezinssa-
menstelling met kinderen. 

Inhouding eigen risico In de polisvoorwaarden is opgenomen dat bij een 
schade een eigen risico van toepassing is. 

We hebben in de polisvoorwaarden verduidelijkt 
hoe wij het eventuele eigen risico toepassen bij een 
schade. Het eigen risico trekken we af van de scha-
devergoeding, ook in het geval van een maximum 
verzekerd bedrag.

Economisch total loss Bij behandeling van de schade wordt gekeken naar 
de dagwaarde van spullen in combinatie met de 
reparatiekosten. De term economisch total loss werd 
hier echter nog niet bij benoemd. 

Bij schade wordt gekeken of de reparatiekosten niet 
hoger zijn dan de economische waarde op basis van 
de afschrijving die wij toepassen. Als de reparatie-
kosten hoger blijken te zijn, dan zal geen reparatie 
plaatsvinden maar is er recht op een vergoeding. 

Afschrijvingslijst De afschrijvingslijst stond alleen op aegon.nl. De verwijzing naar de afschrijvingslijst is opgenomen 
in de polisvoorwaarden en kan worden gevonden op 
aegon.nl.

Verlenging van de 
geldigheidsduur

Klanten hebben bij Allrisk een standaard geldig-
heidsduur van 180 dagen. Het was echter onduide-
lijk binnen welke termijn dit moet worden doorgege-
ven. 

We hebben een verduidelijking aangebracht wanneer 
dit uiterlijk aan ons moet worden doorgegeven:
u moet de verlenging van de reisduur liefst voor aan-
vang van de reis aan ons doorgeven. Als dit tijdens 
de reis gebeurt, dan kunt u dit uiterlijk doen tot 30 
dagen voor afloop van de geldigheidsduur van deze 
verzekering.

Wanneer kan de 
verzekering worden 
beëindigd

De verschillende termijnen van opzegging bleken 
onoverzichtelijk weergegeven.

In artikel 1.13 van de polisvoorwaarden hebben wij 
de verschillende opzegredenen en termijnen gegroe-
peerd zodat er duidelijkheid is.

Bagage

Zonnebrillen op sterkte Zonnebrillen op sterkte worden nu behandeld als 
zonnebrillen met een lager verzekerd bedrag dan 
brillen op sterkte. 

Zonnebrillen op sterkte worden gelijkgetrokken 
met brillen op sterkte waardoor de vergoeding in 
verhouding is.

Gehoorapparaten Limiet voor vergoeding ging uit van het algemeen 
verzekerd bedrag voor bagage.

Voor gehoorapparaten (per 2 stuks) is een limiet op-
genomen die afhankelijk is van de gekozen dekking:
Allrisk € 1.000,-

Uitsluiting schade aan 
zakelijke spullen

Schade aan zakelijke spullen: spullen die u geheel 
of gedeeltelijk voor uw beroep of bedrijf gebruikt en 
zijn aangeschaft door het bedrijf.

Schade aan zakelijke spullen: spullen die u geheel of 
gedeeltelijk voor uw beroep of bedrijf gebruikt en/of 
zijn aangeschaft door het bedrijf.
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Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Hulpverlening en Autohulp

Onvoorziene 
omstandigheid

Verzekerd is hulpverlening bij onvoorziene (en bij-
zondere) omstandigheden. 

Niet verzekerd is hulpverlening en kosten gemaakt 
als u reist naar een gebied dat de overheid afraadt. 
Dit zijn gebieden met de kleurcodes ‘rood’ en ‘oranje’, 
zoals door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
vastgesteld. 
U heeft wel dekking als u al in dat gebied was op het 
moment dat reizen wordt afgeraden. U moet dan 
zo snel mogelijk vertrekken. Op de website van de 
Rijksoverheid leest u hier meer over.

Begrip auto Bij autohulp was alleen de auto verzekerd. De dekking is uitgebreid naar alle motorrijtuigen 
waardoor ook andere motorrijtuigen dan alleen de 
auto zijn meeverzekerd voor autohulp.

Geneeskundige kosten

Voortzetting 
behandeling in 
Nederland

Een behandeling die op vakantie is gestart, kan niet 
worden voortgezet in Nederland met dekking uit de 
Doorlopende Reisverzekering. Dit staat niet expliciet 
opgenomen in de polisvoorwaarden omdat dit geen 
onderdeel is van de beschreven dekking. 

Expliciete uitsluiting opgenomen in de voorwaarden 
dat er geen dekking is voor:
de kosten van voortzetting van de behandeling in 
Nederland.

Vergoeding eigen risico 
zorgverzekering in 
Nederland

Er bestaat vergoeding voor zowel het verplicht als 
het vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering in 
Nederland.

De vergoeding voor zowel het verplicht als vrijwillig 
eigen risico voor de zorgverzekering vervalt.

Annulering

Omschrijving bijzonder 
onvoorziene 
gebeurtenis

De omschrijving onvoorziene bijzondere gebeurtenis 
werd benoemd in de diverse dekkingen. 

We hebben een begrip opgenomen ter verduidelij-
king van de onvoorziene bijzonder gebeurtenis:
Een bijzondere, concreet aanwijsbare en te onder-
bouwen situatie, die bij het boeken van de reis niet 
te voorzien of aanwezig was en waardoor de reis 
daadwerkelijk niet door kan gaan. Dit is niet een ge-
voel of gemoedstoestand. Hiervan is ook sprake als 
de reis is geboekt toen op de vakantiebestemming 
op grond van de adviezen van de overheid kleurcode 
groen of geel van toepassing was en te verwachten 
is dat op de vertrekdatum kleurcode oranje of rood 
van kracht is. Dit is te verwachten als hiervan uiterlijk 
zeven dagen voor vertrek sprake is.  

Faillissementen Er bestaat een uitsluiting m.b.t. de vergoeding als 
een reisorganisatie of andere partij bij de reis failliet 
gaat en de dienst niet kan leveren.

Bij de bestaande uitsluiting wordt toegevoegd dat er 
ook geen vergoeding is voor schade vanaf de dag dat 
reizen niet meer worden uitgevoerd vanwege beta-
lingsproblemen of vanwege surseance van betaling.
Daarbij is ook faillissement van een hotel of individu-
ele (woning)verhuurder niet meer verzekerd. 

Verhoging verzekerd 
bedrag bij Allrisk

De richtlijn voor het doorgeven van de verhoging was 
niet benoemd in de polisvoorwaarden.

In de polisvoorwaarden is opgenomen dat als klan-
ten het verzekerd bedrag willen verhogen, dat zij dit 
binnen 14 dagen aan ons moeten doorgeven na het 
boeken van de reis. 

Annulering als gevolg 
van een pandemie

Voor de uitbraak van Covid-19 waren annuleringen 
als gevolg van een pandemie verzekerd bij Allrisk. 
Voor Covid-19 is er geen dekking voor annulering 
onder de huidige voorwaarden. Bij Basis is er geen 
dekking voor annulering als gevolg van een pande-
mie.

Annulering als gevolg van een pandemie is niet meer 
verzekerd, zowel bij de basis- als allriskdekking.
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Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Vergoeding annulering 
verzekerden

Er bestaat alleen vergoeding voor annuleringskosten 
van verzekerden en niet voor andere meereizende 
waarvan de reis is betaald door een van de verzeker-
den. 

Wij hebben de huidige passage over deze dekking 
verduidelijkt waarbij er nog steeds alleen dekking is 
voor de verzekerden:
Reist u samen met personen die niet bij ons ver-
zekerd zijn? Dan vergoeden we alleen de annule-
ringskosten voor u en de andere verzekerden. De 
annuleringskosten die gemaakt zijn voor de overige 
reisgenoten zijn niet verzekerd. Ook niet als deze 
kosten door u zijn gemaakt. Wij vergoeden bij annu-
lering de annuleringskosten van de verzekerden in 
verhouding tot het totaal aantal reisgenoten.

Dekking voor 
annulering van 
evenementen op reis

De dekking voor annuleringen van evenementen is 
niet benoemd in de voorwaarden.

We hebben een verduidelijking aangebracht in welke 
situatie dekking is voor annulering van evenementen:
Heeft u op reis een evenement geboekt en kan dat 
niet doorgaan omdat u (een deel van) de reis moet 
annuleren vanwege een gedekte oorzaak? Dan ver-
goeden wij ook de kosten van het annuleren van het 
evenement. Annuleert u alleen het evenement zon-
der dat (een deel van) de reis wordt geannuleerd? 
Dan is er geen dekking bij deze verzekeringvoor het 
annuleren van het evenement.

Zakenreis

Uitleg dekking 
zakenreis

U bent verzekerd tijdens de zakenreis gedurende 
de periode die op het polisblad staat. De dekking is 
gelijk aan de standaarddekking van de Doorlopende 
Reisverzekering. Spullen die zakelijk zijn aangeschaft 
voor of tijdens de reis zijn niet verzekerd op deze 
aanvullende dekking.

Wat is verzekerd? 
Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd 
tijdens zakenreizen. U bent dan alleen verzekerd als 
u op zakenreis gaat voor:
• besprekingen
• bezoek aan congressen
• administratief werk
• toezichthoudend werk
• opleidingen of cursussen
• stages
• vrijwilligerswerk
De dekking is gelijk aan de standaarddekking van de 
Doorlopende Reisverzekering. Bij de Doorlopende 
Reisverzekering Allrisk is er standaard dekking voor 
bagage, hulpverlening en (goederen in) logiesverblij-
ven, geneeskundige kosten, geld en geldswaardig 
papier, autohulp en annulering.

Uitsluitingen De uitsluitingen zoals vermeld onder de betreffende 
standaarddekking zijn van toepassing. Spullen die 
zakelijk zijn aangeschaft voor of tijdens de reis zijn 
niet verzekerd op deze aanvullende dekking.

U bent niet verzekerd voor:
• schade of kosten als gevolg van een uitsluiting 

zoals genoemd onder de betreffende dekking in 
deze polisvoorwaarden;

• schade of kosten als u regelmatig voor uw werk, 
studie of school over de grens gaat. Voorbeelden 
daarvan zijn woonwerkverkeer maar ook beroepen 
die vanwege hun aard vaak (een) deel plaatsvinden 
in het buitenland zoals piloten, stewardessen en 
internationale beroepschauffeurs;

• schade aan spullen die zakelijk voor of tijdens de 
reis zijn aangeschaft of betaald;

• schade of kosten als u tijdens de zakenreis activi-
teiten doet op gevaarlijke locaties zoals plekken 
met gevaarlijk gereedschap of machines. Ook 
activiteiten tijdens het uitoefenen van uw beroep 
als militair zijn niet verzekerd.
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Doorlopende Reis Voorwaarden 3025  
(uw huidige verzekering)

Doorlopende Reis Voorwaarden 3032  
(uw aangepaste verzekering)

Vakantie-ongevallen

Rentevergoeding 
vakantie-ongevallen

Kunnen we binnen zes maanden na het ongeval nog 
geen uitkering voor blijvende invaliditeit vaststellen? 
Dan krijgt u een rentevergoeding. U krijgt 6% rente 
per jaar over de uitkering voor blijvende invaliditeit 
die we later vaststellen.

Kunnen we binnen zes maanden na het ongeval nog 
geen uitkering voor blijvende invaliditeit vaststellen? 
Dan krijgt u een rentevergoeding. U krijgt de wettelij-
ke rente voor consumententransacties per jaar over 
de uitkering voor blijvende invaliditeit die we later 
vaststellen.

Gebruik van alcohol U bent niet verzekerd voor ongevallen door overma-
tig alcoholgebruik.

U bent niet verzekerd voor ongevallen bij gebruik van 
alcohol, of als u na een ongeval een ademtest of een 
urine- of bloedproef weigert.

Let op: het verschillenoverzicht geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden voor 
de Doorlopende Reisverzekering. Alleen de polisvoorwaarden zijn leidend voor polisdekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor 
een volledig overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen.


