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Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het 
vernieuwde Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je 
wat het Voordeelpakket voor jouw klanten kan betekenen.  
In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Doorlopende 
reisverzekering en welke dekkingen deze verzekering heeft. 

De Doorlopende reisverzekering van a.s.r.
Met de Basisdekking van onze Doorlopende reisverzekering is je klant 
verzekerd voor buitengewone kosten tijdens zijn reis en voor schade aan het 
vakantieverblijf waarvoor hij aansprakelijk gesteld wordt.

Wie zijn er verzekerd?
- De gezinsleden die je klant opgeeft bij het aangaan van de verzekering.
- Kinderen die uitwonend zijn vanwege stage of dagonderwijs, zijn 

meeverzekerd. Ook als zij in het buitenland wonen. Zolang ze maar in 
het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven.

In welke landen geldt de verzekering?
- Je klant kan kiezen tussen een dekking voor Europa en een dekking 

voor de hele wereld.
- De keuze Europa biedt ook dekking voor reizen buiten Europa die 

maximaal 48 uur duren.
- In Nederland is je klant alleen verzekerd als hij tijdens een reis minimaal 

eenmaal overnacht tegen betaling. Een reis in Nederland naar een 
eigen vakantieverblijf, zoals een caravan op vaste standplaats, kan je 
klant meeverzekeren met de keuzedekking Eigen vakantieverblijf in 
Nederland. 

Voordelen

- Basisdekking zonder eigen risico.

- Geen eindleeftijd voor meeverzekerde kinderen.

- Bij Geneeskundige kosten vergoeden wij ook het verplichte eigen 
risico van de zorgverzekering.

- Keuzedekking Annulering Garantie: als je klant de reis tussentijds 
moet afbreken, vergoeden wij de hele reissom en niet alleen het niet-
genoten deel.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in dekkingen 
(zoals Extra sportuitrusting). 

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in dekkingen 
(zoals Extra sportuitrusting). 
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Basisdekking
-  Je klant is verzekerd voor de schade die hij lijdt tijdens een reis:

- Door overlijden, ziekte of een ongeval.
- Door vervoersproblemen door stakingen, wegblokkades of slechte 

weersomstandig heden.
- Als hij onvoorzien terug moet naar Nederland.
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.

-  De telefoonkosten voor bellen met de Alarmcentrale vergoeden wij 
volledig. Overige noodzakelijk gemaakte telefoonkosten vergoeden wij 
tot € 100 per verzekerde per reis.

-  Je klant is ook verzekerd voor schade die hij toebrengt aan het 
vakantieverblijf. Wij vergoeden maximaal € 300 per gebeurtenis en de 
schade moet minimaal € 25 bedragen.

- Extra kosten die je klant maakt tijdens de reis door natuurgeweld. We 
vergoeden maximaal € 450 per verzekering per reis.

Keuzedekkingen
Afgestemd op zijn persoonlijke situatie en voorkeuren kan je klant zich op de 
Basisdekking aanvullend verzekeren met onze keuzedekkingen.

Bagage
-  Wij dekken beschadiging, diefstal en verlies van bagage en 

reisdocumenten.
- Keuze 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.

Extra sportuitrusting
-  Mogelijk als je klant ook de dekking Bagage meeverzekert.
-  Aanvullend op het verzekerde bedrag van de dekking Bagage. Als je 

klant sportuitrusting voor bijvoorbeeld winter-, berg-, golf- of surfsport 
meeneemt die dat bedrag te boven gaat. Het extra verzekerde bedrag is  
€ 2.500 per reis voor alle verzekerden samen.

Geld
-  Dekt beschadiging, diefstal en verlies van geld.
-  Verzekerd bedrag: € 500 per reis voor alle verzekerden samen.

Geneeskundige kosten
-  De kosten van onvoorziene geneeskundige en tandheelkundige 

behandeling. Zoals de kosten van artsenbezoek, ziekenhuisopname, 
behandelingen en medicijnen.

-  Verzekerde bedragen:
- Geneeskundige behandeling in het buitenland: 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.
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Ongevallen
-  Een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval 

tijdens de reis.
-  Verzekerde bedragen: overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit 

maximaal € 75.000.

Sporten en wintersport
-  Je klant is verzekerd voor schade tijdens de beoefening van:

- Wintersport.
- Bergsport.
- Luchtsport.
- Watersport met een meer dan normaal risico. Duiken valt onder 

watersport met een normaal risico en is standaard verzekerd op de 
Basisdekking en de door je klant afgesloten keuzedekkingen.

- Overige sporten met een meer dan normaal risico.
-  Je klant krijgt ook beschadiging, diefstal of verlies van (gehuurde) 

wintersport- en bergsportartikelen vergoed als je klant de dekking Bagage 
heeft meeverzekerd.

-  Wij vergoeden ook vooraf betaalde skipassen, skilessen of gehuurde 
skiuitrusting die je klant door schade niet heeft kunnen gebruiken.

Hulp en huur vervoermiddel
-  Je klant krijgt hulp als de bestuurder van het vervoermiddel waarmee 

je klant de reis maakt in het buitenland uitvalt. Of als het vervoermiddel 
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 kosten van verblijf tot maximaal 10 dagen en maximaal € 75 

per dag per verzekerde per reis.

Eigen vakantieverblijf in Nederland
-  Je klant is verzekerd voor reizen binnen Nederland naar een eigen 

vakantieverblijf. Zoals een eigen (vakantie)woning, een caravan op een 
vaste standplaats of een boot op een vaste ligplaats. Of een reis met een 
eigen kampeerauto.

-  De eventueel gekozen dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen en 
Hulp en huur vervoermiddel gelden niét voor deze reizen in Nederland.

Zakelijke reis
-  Als je klant deze keuzedekking meeverzekert, geldt de reisverzekering ook 

voor een reis of verblijf voor werk of voor een betaalde functie. De dekking 
geldt dan voor elke verzekerde.

-  De eventueel gekozen dekking Annulering Garantie geldt niét voor deze 
zakelijke reizen.
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Verzekerde gebeurtenissen bij Annulering of Annulering Garantie 

Overlijden/medisch
-  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval. Ook van familieleden in de 1e of 2e graad, 

een zaakwaarnemer of een huisgenoot.
-  Geen noodzakelijke inenting of medicijnen kunnen krijgen of mogen innemen.
-  Onverwachte medisch noodzakelijke ingreep. Ook bij partner of een inwonend kind.
-  Noodzakelijk moeten zorgen voor 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 de hond, kat of paard van je 

klant.

Werk/opleiding
-  Een baan beginnen van minimaal 20 uur per week voor minimaal een half jaar. Alleen bij een  

sollicitatieplicht.
-  Onvrijwillig ontslagen worden als kostwinner na een vast dienstverband.
-  Een onverwacht herexamen van een verzekerde.

Eigendom/woning/bedrijf
-  Beschadiging van eigendom, woning of bedrijf, waardoor het noodzakelijk wordt thuis te 

zijn.
-  Onverwacht een huurwoning krijgen. Of een koopwoning wordt onverwacht opgeleverd.

Gezinssituatie
-  Zwanger worden, of de partner wordt zwanger.
-  Scheiding of je duurzame relatie wordt beëindigd.
- Als je onverwacht een adoptiekind krijgt toegewezen of kunt ophalen.

Vervoer/reisdocumenten
-  Uitval vervoermiddel binnen 30 dagen vóór het begin van de reis. Door een oorzaak van 

buitenaf zoals een aanrijding of diefstal.
-  Buiten eigen schuld onverwacht geen noodzakelijk visum krijgen. Of het visum wordt 

ingetrokken.
-  Verlies of diefstal van paspoort of identiteitskaart op de dag van vertrek.

Annulering of Annulering Garantie
-  Een vergoeding voor de schade die je klant 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 annulerings kosten, 
het aandeel van je klant in de reissom per dag of 
de volledige reissom.

-  Verzekerde bedragen: je klant kan kiezen uit:
- € 750 per persoon per reis.
- € 1.500 per persoon per reis.
- € 3.000 per persoon per reis.

 Per verzekeringsjaar geldt een maximum 
van 4 keer het bedrag per persoon voor alle 
verzekerden samen.

- Annulering bij een samengestelde reis: een 
samen-gestelde reis is een reis die bestaat uit 
onderdelen die apart van elkaar zijn geboekt. Je 
klant heeft dan bijvoorbeeld een reisticket en een 
verblijf los van elkaar geboekt. Het gaat alleen 
om vervoer en/of accommodatie dat/die de klant 
vooraf heeft geboekt.

 Als een onderdeel van de samengestelde reis 
onvoorzien uitvalt, is je klant verzekerd voor de 
annuleringskosten van de overige onderdelen. 
Kiest je klant er voor om de reis in een aangepaste 
vorm voort te zetten? Dan vergoeden wij de 
noodzakelijke reis- en verblijfskosten, tot maximaal 
het bedrag van de annuleringskosten van de 
overige uitvallende onderdelen.

-  Keuzedekking Annulering Garantie: wij vergoeden 
het volledige aandeel in de reissom als je klant 
eerder moet terugkomen van de reis. Dus niet 
alleen het niet-genoten gedeelte. Dat geldt ook 
voor een ziekenhuisopname van minimaal  
3 nachten.
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Wat is niet verzekerd?
-  Schade door molest en atoomkernreacties.
-  Schade die anderen kunnen vergoeden (na u-clausule).
-  Schade als de premie niet is betaald.
-  Schade door opzet of tijdens het plegen van een misdrijf.
-  Schade door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.
-  Schade door het beoefenen van ijshockey, (freestyle) skispringen, 

speedskiën, wintersportwedstrijden (behalve Gästerennen en Wisbi-
wedstrijden), varen op zee met daarvoor ongeschikte vaartuigen en 
solovaren op zee.

-  Schade door wedstrijden met motorrijtuigen en motorvaartuigen.
-  Schade door een ziekte of aandoening waarvoor iemand al voor de reis in 

het buitenland onder behandeling was of waarvoor iemand (mede) op reis 
is gegaan om behandeld te worden.

-  Schade door onvoldoende voorzorgsmaatregelen en onvoldoende toezicht 
om beschadiging, diefstal of verlies te voorkomen. Zoals het achterlaten 
van kostbaarheden in een ruimte die niet goed kan worden afgesloten.

-  Schade bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid.
-  Schade bij uitval van het vervoermiddel door onvoldoende zorg of 

onvoldoende onderhoud.
-  Bij de dekking Annulering: schade die niet onverwacht is (als bij boeking 

van de reis een ziekenhuisopname of annulering, uitstel of afbreking van 
de reis al valt te verwachten).

Voor de afzonderlijke keuzedekkingen kunnen nog aanvullende uitsluitingen 
gelden. Deze staan in de polisvoorwaarden. 

Wat is het eigen risico?
-  Voor de dekkingen Bagage en Extra sportuitrusting kan je klant kiezen 

voor een eigen risico van € 75 of €150 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 slechts een keer in.

-  Voor de Basisdekking en de overige keuzedekkingen geldt géén eigen 
risico.

Wat is de maximale reisduur?
- Je klant kiest 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. Behalve als de reis langer dan de 
maximale reisduur duurt door een onvoorziene vertraging buiten de wil 
van je klant. Dan geldt de dekking tot het eerst mogelijke tijdstip van 
terugkeer.


