
SAAAssuradeuren 

Verschillenlijst 

Doorlopende Reisverzekering  

 

 

De verschillenlijst geeft een beperkt overzicht van de verschillen tussen uw oude en nieuwe 

verzekering. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.  

Onderdeel 
 

Oude voorwaarden  
 

Nieuwe voorwaarden VP DR 2018-01 
 

Maximale Reisduur 60 dagen Keuzemogelijkheid 60, 90 of 180 dagen 

Eigen risico Eigen risico bagage € 50,- per reis per 
polis 

Extra keuzemogelijkheid toegevoegd bij 
Bagage en (dan automatisch ook) bij 
Extra sportuitrusting: 
- Geen eigen risico 
- € 75 (standaard optie) 
- € 150 

Mogelijke dekkingen Basis (verplicht): Buitengewone kosten, 
schade aan vakantieverblijven en 
personenhulp, telecommunicatie. 
Aanvullende keuzedekkingen: 
-Medische kosten 
-Bagage 
-Bijzondere sporten 
-Hulp en huur vervoermiddel 
-Ongevallen 
-Annulering 
-Allrisk annulering 
-Waarnemer 
-Rechtsbijstand 
-Geld 
-Skiën en snowboarden  

Basis (verplicht): Buitengewone kosten 
en schade aan vakantieverblijven. 
Aanvullende keuzedekkingen: 
-Bagage 
-Extra sportuitrusting (alleen in 
combinatie met bagage) 
-Geld 
-Geneeskundige kosten 
-Ongevallen 
-Sporten en wintersport 
-Hulp en huur vervoermiddel 
-Eigen vakantieverblijf in Nederland 
-Annulering of Annulering Garantie 
-Zakelijke reis meeverzekeren 

Verzekerde kinderen Inwonend: geen eindleeftijd 
Uitwonend studerend: tot 27 jaar 

Geen eindleeftijd inwonende kinderen of 
uitwonende kinderen voor studie of 
stage 

Basis Uitval van de waarnemer enkel gedekt 
als er ook een annuleringsverzekering 
is afgesloten 
Extra reis- en verblijfskosten tot € 500,- 
per reis 

Uitval van de zaakwaarnemer 
toegevoegd als gedekte gebeurtenis 
Extra reis- en verblijfskosten tot € 450,- 
per reis 
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Bagage Keuzedekkingen € 3.000 of € 5.000 
 

- Extra keuzemogelijkheden 
toegevoegd: 
- Totaal per verzekerde per reis € 1.000, 
totaal voor alle verzekerden samen 
per reis € 2.000 
- Totaal per verzekerde per reis € 3.000, 
totaal voor alle verzekerden samen 
per reis € 6.000 (standaard optie) 
- Totaal per verzekerde per reis € 5.000, 
totaal voor alle verzekerden samen 
per reis € 10.000 

Let op: binnen het totaal dat wij 
vergoeden voor bagage, gelden 
maximale vergoedingen voor specifieke 
spullen. Zie hiervoor de 
polisvoorwaarden. 

Ongevallen Uitkering bij blijven de invaliditeit 
maximaal € 75.000,- 

Uitkering bij blijvende invaliditeit 
voortaan op basis van Gliedertaxe 
Voor bepaalde letsels zijn maximale 
uitkeringspercentages vastgesteld in de 
polisvoorwaarden 

Geneeskundige kosten Kosten gemaakt in het buitenland: 
Kostprijs 
Kosten gemaakt in Nederland: € 1.000,- 
Tandheelkundige kosten: € 350,- 

Geen bepaling exedentdekking. Alleen 
normale na-u-clausule 
Kosten gemaakt in Nederland: € 1.000,- 
Tandheelkundige kosten: € 350,- 
inclusief nabehandeling in Nederland, 
België en Duitsland 

   

   

   

   

 


