Verschillenoverzicht Doorlopende reis
De kenmerken van uw nieuwe verzekering staan in de eerste kolom

Overzicht belangrijkste dekkingen

Uw nieuwe verzekering
Meeùs doorlopende reisverzekering

Reaal

Reaal

Voorwaarden nummer

OV REI

03 115 16-01

CATR06

Algemeen
Opzegtermijn

dagelijks opzegbaar

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

Dekking Bagage:
- Reisbagage

Bagage, 3 opties:
- Budget max. € 1.000,00 met
eigen risico € 50,00
- Comfort max. € 3.500,00 met
eigen risico € 50,00
- Premium max. € 5.000,00 zonder
eigen risico

Bagage:
-maximaal € 3.500,00 per verzekerde
per reis
-maximaal € 7.000,00 per reis voor
alle verzekerden samen
-geen andere keuze mogelijk

Bagage, 3 opties:
-€ 2.000,00 bij Europadekking met
eigen risico € 50.00
-€ 3.000,00 bij Wereld/Europadekking
zonder eigen risico
-€ 5.000,00 bij Wereld/Europadekking
zonder eigen risico

Dekking Bagage:
- Foto-/Computer- en Audioapparatuur

Digitale / elektrische apparatuur
-maximaal € 2.000,00
(waaronder dus foto-, computer-,
audioapparatuur:
De vergoeding is afhankelijk van het
gekozen dekkingspakket:
- Budget max. € 500,00 met
eigen risico van € 50,00
- Comfort max. € 1.750,00 met
eigen risico van € 50,00
- Premium max. € 3.500,00 zonder
eigen risico
Tijdens vervoer dient deze apparatuur als
handbagage meegenomen te worden.

3 opties:
-€ 1.000,00 bij Europadekking
-€ 1.500,00 bij Wereld/Europadekking
-€ 2.500,00 bij Wereld/Europadekking

Dekking Bagage:
- Kampeerartikelen

Niet separaat benoemd, valt onder
noemer "bagage". De vergoeding is
afhankelijk van het gekozen
dekkingspakket:
- Budget max. € 1.000,00 met eigen
risico € 50,00
- Comfort max. € 3.500,00 met eigen
risico € 50,00
- Premium max. € 5.000,00 zonder
eigen risico

- niet specifiek benoemd

- niet specifiek benoemd

Dekking geld:

Optionele dekkingsuitbreiding
Maximale vergoeding € 750,= per polis
per reis, maximaal € 1.500,= per polis
per jaar.
Eigen risico € 50,= per polis per reis.

Maximaal € 500,00 per reis voor alle
verzekerden samen

Niet specifiek benoemd

Dekking ongevallen:

Aanvullend te verzekeren, 2 opties:
- € 25.000,00 / € 75.000,00 (tgv
motor/scooter € 6.000,00)
- € 5.000,00 / € 25.000,00 bij
bijzonder sporten (o.a. wintersport
en duiken)

Ongevallen is standaard:
-€ 25.000,00 bij overlijden
-€ 70.000,00 bij blijvende invaliditeit
-geen andere keuze mogelijk

Ongevallen is aanvullend te verzekeren, 3
opties:
-€ 12.500,00 / € 15.000,00 /
€ 25.000,00 bij overlijden
-€ 50.000,00 / € 60.000,00 /
€ 75.000,00 bij blijvende invaliditeit

Dekking medische kosten:
Geneeskundige kosten NL

Maximale vergoeding € 500,00 voor alle
dekkingspakketten

Geneesundige kosten in Nederland:
-€ 1.000,00
-geen andere keuze mogelijk

Geneeskundige kosten in Nederland, 3
opties:
-€ 1.000,00
-€ 1.250,00
-€ 1.500,00

Dekking medische kosten:
Tandheelkundige kosten:
(NL en buitenland)

3 opties:
- Budget: max. € 250,00
- Comfort: max. € 500,00
- Premium: max. € 750,00

Tandheelkundig kosten: € 250,00

3 opties:
- € 250,00
- € 375,00
- € 500,00

Dekking Annulering:

Aanvullend te verzekeren, 4 opties:
2 annuleringsdekkingen:
*een uitkering reiskosten en niet
genoten reisdagen bij annulering,
af- of onderbreken van de reis of
*een uitkering van de volledige
reissom tot maximaal het
verzekerde bedrag bij annulering,
af- of onderbreken van de reis.
In beide gevallen 2 optie in
verzekerde bedragen:
- € 1.500,00 per verzekerde per
reis en € 7.500,00 per verzekerde
per reis of
- € 3.500,00 per verzekerde per
reis en €15.000,00 per verzekerde
per reis

Aanvullend te verzekeren, 2 opties:
-€ 1.500,00 per verzekerde per reis
en € 6.000,00 per jaar
of
-€ 2.500,00 per verzekerde per reis
en € 10.000,00 per jaar

Aanvullend te verzekeren, 6 opties:
- € 1.250,00
- € 2.500,00
- € 3.750,00
- € 5.000,00
- € 7.500,00
- € 10.000,00

Aanvullend tegen meerpremie

Aanvullend tegen meerpremie

Standaard

Aanvullend tegen meerpremie

Standaard

Dekking

Dekking Wintersport

Dekking Rechtsbijstand
Dekking zaakwaarnemer
Aanvullend tegen meerpremie
Dekkingsgebied

Werelddekking

Keuze Europa- of werelddekking

Keuze Europa- of werelddekking

Maximale reisduur

60 dagen, met optionele
dekkingsuitbreiding naar 180 dagen

60 dagen

90 dagen

Zakelijke reizen
Standaard, uitsluiting voor gevaarlijke
werkzaamheden.
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