
Al uw reizen verzekerd



Gerust over de grens

Welke leeftijd u ook hebt en hoeveel reiservaring er ook in uw bagage zit,       
bij elke reis kunt u weer voor een mooie, nieuwe verrassing komen te staan.  
U wordt geroerd door een prachtig kerkje op het Siciliaanse platteland. Of u 
raakt betoverd door de geuren in een Marokkaanse kasba. Maar soms krijgt u  
te maken met minder plezierige aspecten. Dan blijkt dat die exotische maaltijd 
toch niet zo goed is gevallen. Of dat die behulpzame man vooral uit was op 
uw portemonnee. Zulke verrassingen bederven niet alleen de vakantiepret, ze 
zorgen ook voor een financiële domper. Denk aan de gepeperde rekening die   
de arts in het buitenland u voorschotelt. En aan het verlies van geld en betaal-  
middelen. In zo’n geval is het prettig om verzekerd te zijn tegen de kosten die 
 onverwachte gebeurtenissen met zich meebrengen. Met de reisverzekeringen 
van Fortis ASR dekt u van tevoren de financiële risico’s van uw vakantie af.
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U kunt terecht bij Fortis ASR voor de volgende 
verzekeringen 
• Doorlopende reisverzekering
• Aflopende reisverzekering
• Annuleringsverzekering
• Reis Garantieverzekering
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Doorlopende reisverzekering

Zomervakantie en wintersport, een doordeweeks tripje en een weekendje 
weg: wij Nederlanders zijn een reislustig volk. Velen houden ervan om hun 
spullen te pakken om te genieten van bijzondere locaties buiten de grenzen. 
Komt u ook graag tegemoet aan uw periodieke vakantiekriebels en trekt u    
er geregeld op uit? Of boekt u dikwijls een zakenreis? Denk dan aan de Door-  
lopende reisverzekering van Fortis ASR. Daarmee hoeft u niet steeds opnieuw 
een verzekering af te sluiten, elke keer wanneer u op reis gaat. Bovendien bent 
u met een Doorlopende reisverzekering al gauw voordeliger uit dan met         
verschillende losse reisverzekeringen. 

Voordelen van de Fortis ASR Doorlopende 
reisverzekering
• Eén keer afsluiten, altijd verzekerd op reis
• Flexibel samen te stellen door zelf dekkingen te kiezen
• U kunt kiezen voor een voordelige annuleringsdekking
• Winter- en onderwatersportrisico standaard meeverzekerd

Altijd verzekerd op reis
Voor de Doorlopende reisverzekering geldt: één keer afsluiten 
en voortaan lekker op vakantie. Bepaal eerst welk pakket u 
wenst. Reist u uitsluitend binnen Europa of ook daarbuiten? 
Wilt u een dekking voor uzelf of ook voor uw partner of gezin? 
Welk pakket u ook kiest, u bent automatisch verzekerd voor 
extra reiskosten in dringende situaties en voor extra kosten 
door opsporing, repatriëring, ziekte en ongeval. Ook bij 
winter- en onderwatersport.

• Alarmcentrale voor hulp in noodgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar

• Zakelijke reizen kunnen worden meeverzekerd
• Extra korting met het Fortis ASR Voordeelpakket

Annuleren of afbreken
Bij de Doorlopende reisverzekering kunt u ook een dekking 
Annulering sluiten. Daarmee dekt u een reissom van maximaal 
€ 1500 per persoon. Wilt u nog meer zekerheid, kies dan voor 
de uitgebreide dekking Annulering Garantie. Moet u plotseling 
uw vakantie afbreken, dan ontvangt u de gehele reissom terug. 
Het risico van uitval van een waarnemer (van uw zaak of uw 
huis) is standaard gedekt. 
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Maandpremies Doorlopende reisverzekering (particuliere reizen, maximale reisduur: 60 dagen)

   Europa   Wereld

  1 volw. 2 volw. Gezin 1 volw. 2 volw. Gezin

  (hoofdverz.)   (hoofdverz.)

1   Ongevallen € 0,42 € 0,83 € 1,25 € 0,42 € 0,83 € 1,25

2   Geneeskundige kosten € 0,63 € 1,04 € 1,46 € 1,04 € 1,67 € 2,29

3   Extra kosten (verplicht) € 1,25 € 2,50 € 3,54 € 1,67 € 3,13 € 4,17

4a Bagage € 1,46 € 2,71 € 3,54 € 1,46 € 2,71 € 3,54

4b Geld*  € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08

5   Extra kosten pech onderweg € 0,63 € 0,83 € 1,04 € 0,63 € 0,83 € 1,04

6   Annulering**  € 3,31 € 5,45 € 6,23 € 3,31 € 5,45 € 6,23

     Annulering Garantie** € 3,70 € 6,23 € 7,59 € 3,70 € 6,23 € 7,59

7   Automobilistenhulp** Zonder aanhanger: € 1,17 / met aanhanger: € 1,71 Zonder aanhanger: € 1,17 / met aanhanger: € 1,71

 *  Alleen in combinatie met 4a
** Over de dekkingen 6 en 7 bent u 7% assurantiebelasting verschuldigd
De minimumpremie voor de dekkingen 1 t/m 5 is € 2,08.
N.B. De premie voor een eenoudergezin is gelijk aan de premie voor twee volwassenen.

Premietoeslag voor verlengen van de maximale reisduur van 60 naar 180 dagen = 25% van dekking 1 t/m 6 (dus: van elke gesloten dekking m.u.v. dekking 7)

Uitgebreide dekking
De Doorlopende reisverzekering kunt u zo uitgebreid maken 
als u wilt. U kunt kiezen uit de volgende dekkingen:
• Ongevallen: bij overlijden of blijvende invaliditeit door 
 een ongeval
• Geneeskundige kosten: alleen als aanvulling op uw 
 bestaande ziektekostenverzekering 
• Bagage: bij beschadiging, diefstal of verlies
• Geld: bij diefstal of verlies van geld of betaalmiddelen
• Extra kosten pech onderweg: voor kosten die u maakt 
 voor extra verblijf en vervangend vervoer
• Annulering: bij annulering, vertraging of voortijdige 
 beëindiging van uw reis 
• Annulering Garantie: bij voortijdige beëindiging van uw reis 

kunt u de gehele reissom terugkrijgen, ook de vakantie-
dagen die u wel hebt genoten

• Automobilistenhulp: bij hulp langs de weg, voor verzend-
kosten van onderdelen en bij repatriëring van auto en 
bagage

Korting op uw Doorlopende reisverzekering
Kies dan voor het Fortis ASR Voordeelpakket. Hierin kunt 
u uw reisverzekering combineren met andere particuliere 
schadeverzekeringen van Fortis ASR, zoals verzekeringen 
voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De verzekeringen zijn 
verdeeld over rubrieken. Hoe meer rubrieken u verzekert, hoe 
hoger het kortingspercentage. De premiekorting kan oplopen 
tot maar liefst 12%. Uw adviseur maakt graag een berekening 
van uw voordeel.
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Dekking naar keuze
Met de Aflopende reisverzekering komt u niet voor financiële 
tegenvallers te staan. U bent automatisch verzekerd voor extra 
reiskosten in dringende situaties en voor andere kosten, zoals 
kosten voor opsporing en repatriëring, ziekte en ongeval, 
 verlies, diefstal en beschadiging van uw bagage en voor kosten 
die u maakt voor extra verblijf en vervangend vervoer bij pech 
onderweg. Bepaal uw bestemming en uw reisprogramma en 
stel daarbij de vraag: wat wil ik nog extra verzekeren? Kies uit: 
• Europa of werelddekking
• Ongevallen: bij overlijden of blijvende invaliditeit door 
 een ongeval
• Geneeskundige kosten: alleen als aanvulling op uw 
 bestaande ziektekostenverzekering
• Winter- of onderwatersportrisico
• Geld: bij diefstal of verlies van geld of betaalmiddelen
• Automobilistenhulp: bij hulp langs de weg, voor verzend-

kosten van onderdelen en bij repatriëring van auto en 
bagage

Kies verder uit dekkingscombinatie 1, 2 of 3. Combinatie 3 geeft 
de beste dekking tegen een hoger tarief, terwijl combinaties 1 
en 2 een lagere dekking geven tegen een lager tarief. Combi-
natie 1 kent een eigen risico voor bagage.

Aflopende reisverzekering

Wat kan het heerlijk zijn, even een paar weken erop uit. Vooral als u er hooguit 
eens per jaar op uit trekt, is vakantie een bijzondere traktatie. Daarvan wilt u 
natuurlijk volop genieten. Met een reisverzekering zorgt u ervoor dat u zich niet 
laat verrassen door onverwachte omstandigheden. Of u nu met pech langs 
de weg staat, uw bagage kwijtraakt of ziek wordt, de kosten zijn gedekt. En 
wanneer u een Aflopende reisverzekering van Fortis ASR afsluit, bent u nog 
voordeliger uit. Want daarmee betaalt u alleen premie voor die ene periode in 
het jaar dat u op vakantie bent.

Voordelen van de Fortis ASR Aflopende 
reisverzekering
• Verschillende dekkingsmogelijkheden tegen gunstige 

premies
• Alarmcentrale voor hulp in noodgevallen 24 uur per dag 

bereikbaar
• Kinderen tot en met vier jaar gratis meeverzekerd
• Dekking voor winter- en onderwatersport apart 
 mee te verzekeren

Extra garanties
Gaat u de reis van uw dromen maken? Met de Reis Garantie-
verzekering van Fortis ASR droomt u rustig verder. Dit is een 
reis- en annuleringsverzekering met extra garanties. Als u uw 
vakantie moet afbreken, dan hebt u recht op teruggave van   
de volledige reissom, ook de vakantiedagen die u wel hebt 
genoten. Bij de Reis Garantieverzekering geldt standaard de 
dekking van dekkingscombinatie 2.
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Tarieven Aflopende reisverzekering 

Duur: maximaal 6 maanden (langere duur op aanvraag). Verzekerde bedragen per persoon (tenzij anders vermeld).

Dekkingscombinatie 1 2 3

Ongevallen (optioneel)

•  Overlijden € 10.000 € 10.000 € 10.000

•  Blijvende invaliditeit € 40.000 € 40.000 € 40.000

Geneeskundige kosten (optioneel)

•  Geneeskundige kosten in het buitenland € 25.000 Kostprijs Kostprijs

•  Tandheelkundige kosten € 200 € 300 € 500

Extra kosten

•  Kosten van opsporing, redding, repatriëring, ziekte, ongeval, 

    werkstaking of natuurrampen Kostprijs Kostprijs Kostprijs 

•  Kosten van telecommunicatie € 100 € 200 € 300

Bagage

•  Beschadiging, diefstal, verlies of vermissing € 2.000 € 3.000 € 5.000

•  Eigen risico € 75 Geen Geen

Geld per polis (optioneel) € 500 € 500 € 500

Extra kosten pech onderweg

•  Huur vervangend vervoer  Kostprijs Kostprijs Kostprijs

•  Hotelkosten per dag en voor maximaal 10 dagen € 75 € 75 € 75  

•  Totaal per polis maximaal € 2.500 € 2.500 € 2.500

Basispremies per persoon per dag

(Kinderen t/m 4 jaar gratis; tenminste 1 volwassene verzekerd)

•  Europa (Europa, de Azoren, Canarische Eilanden, 

 Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee) € 0,60 € 1,00 € 1,30

•  Wereld € 1,30 € 1,70 € 2

Voor medeverzekering van

• Ongevallen € 0,15 € 0,15 € 0,15

• Geneeskundige kosten Europa € 0,20 € 0,20 € 0,20

• Geneeskundige kosten wereld € 0,30 € 0,30 € 0,30

• Winter-/onderwatersport € 1 € 1 € 1

• Geld, premie per polis per dag € 0,50 € 0,50 € 0,50

• Automobilistenhulp (incl. aanhanger), premie* per polis € 14.02  € 14.02  € 14.02
*exclusief 7% assurantiebelasting

Poliskosten: € 5 per polis



Annuleringsverzekering

Een succesvolle vakantie begint met een goede voorbereiding. U kiest        
met zorg uw bestemming uit, u leest zich in en u schaft misschien wat extra 
vakantiespullen aan. U denkt zelfs aan een reisverzekering voor het geval 
ongeluk uw pad kruist. Maar is het daarmee tijd om uw koffers te pakken en 
te vertrekken? Niet helemaal. Want stel dat u noodgedwongen uw reis moet 
afblazen, bijvoorbeeld omdat u of een familielid ernstig ziek wordt. Of dat u uw 
vakantie door een ongeluk moet afbreken. Dan is uw voorbereiding voor niets 
geweest en bent u bovendien uw geld kwijt. Sluit daarom ruim vóór vertrek de 
Annuleringsverzekering van Fortis ASR af. Mocht uw vakantie niet doorgaan, 
dan hebt u tenminste het geld nog voor een volgende keer.

Vakantie geannuleerd, reiskosten terug
Er zijn talloze zaken die uw vakantieplannen in de weg kunnen 
staan. U wordt bijvoorbeeld ziek of een familielid van u over-
lijdt. Met de Annuleringsverzekering krijgt u in deze gevallen  
uw reiskosten terug. Sluit deze verzekering af samen met de 
Aflopende reisverzekering van Fortis ASR, en u betaalt geen 
extra poliskosten.

Voordelen van de Fortis ASR Annuleringsverzekering
• U krijgt uw reissom terug bij annulering 
• Vergoeding bij het afbreken van uw vakantie
• Te combineren met de Aflopende reisverzekering
• Extra zekerheid met de Reis Garantieverzekering

Eerder naar huis, geld terug
Moet u uw vakantie noodgedwongen onderbreken?              
Bijvoorbeeld vanwege een brand in uw huis of doordat u te 
maken krijgt met een overlijden in uw familie? Ook dan biedt 
de Annuleringsverzekering financieel uitkomst. U krijgt de       
reissom van de niet genoten vakantiedagen terug.

Waarneming
Bij de Annuleringsverzekering kunt u het uitvallen van een 
waarnemer meeverzekeren. Valt bijvoorbeeld degene weg 
die tijdens uw afwezigheid uw zakelijke activiteiten waarneemt     
of op uw huis past? Dan kunt u een beroep doen op deze 
dekking, als u geen vervangende waarnemer weet te vinden   
en u daardoor noodzakelijk uw reis moet afzeggen of afbreken.   
U kunt maximaal twee waarnemers meeverzekeren.
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Tarieven Annuleringsverzekering

     Premie

Annuleringsverzekering   5% van de totale reissom (exclusief 7% assurantiebelasting)

Reis Garantieverzekering   5,5% van de totale reissom (exclusief 7% assurantiebelasting)

Meeverzekeren waarneming   1% van de totale reissom per waarnemer (exclusief 7% assurantiebelasting)

Poliskosten: € 5 per polis
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Wat u zelf kunt doen

Of u nu avontuurlijke reizen wilt maken of liever geniet van een rustigere 
vakantie. Of u nu vaak ver weg wilt of minder vaak en dichterbij huis blijft,  
Fortis ASR verzekert graag al uw vakantiewensen. Maar dat is nog geen     
garantie voor vakantieplezier. Om problemen te voorkomen kunt u vooral     
zelf de nodige maatregelen nemen. En mocht er toch iets misgaan, dan     
kunt u zelf bijdragen aan een soepele schadeafhandeling.

Voorkom problemen in het buitenland
Denk als u naar het buitenland afreist aan de volgende zaken:
• Laat nooit medicijnen, waardevolle en breekbare spullen 

achter in uw auto, maar neem ze mee naar de plaats waar 
 u overnacht.
• Neem uw groene kaart mee. Hierop staat in welke landen 
  u met uw autoverzekering een WA-dekking hebt. Kijk voor 

vertrek of de kaart geldig is voor landen waar u doorheen 
reist en waar u naar toe gaat. Controleer meteen of op uw 
groene kaart de lettercombinatie AF staat. Dit betekent dat 
het aansprakelijkheidsrisico van uw caravan of aanhanger 

 is gedekt op uw autoverzekering.
• Gaat u met uw caravan of aanhangwagen naar Polen of 

Spanje, vraag dan een aparte groene kaart aan bij de 
verzekeraar van uw auto.

• Stop waardevolle spullen in uw handbagage als u per 
 vliegtuig, bus, trein of boot naar uw vakantiebestemming 

gaat.

Vakantieplannen? 
Uw tussenpersoon denkt graag met u mee. Wilt u weten 
hoe u het best verzekerd op vakantie kunt gaan? En of       
u bijvoorbeeld beter een Doorlopende of Aflopende reis-
verzekering kunt afsluiten? Uw tussenpersoon zet de 
mogelijkheden voor u op een rij.

Zorg voor een soepele schadeafhandeling
Mocht u toch te maken krijgen met schade, let dan op het 
volgende:
• Laat bij vermissing of beschadiging van bagage die is inge-

checkt voor een vliegtuigreis altijd een Property Irregularity 
Report (PIR) opmaken. Is dat niet mogelijk, dan kunt u een 
verklaring laten opmaken door de vervoersmaatschappij. 
Vraag hiervan een schriftelijk bewijs.

• Doe bij diefstal of vermissing direct aangifte bij de politie.
• Vraag bij medische kosten altijd om een gespecificeerde 

nota.
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net als haar 
moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten de zekerheid  
dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen met onafhankelijke
intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. Die samenwerking 
levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn 
 persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 
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Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl51
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031823, heeft  
een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het  
uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
onder nummer 12000478. Zij kan optreden als aanbieder 
van schadeverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van 
Fortis ASR kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


