
Altijd goed verzekerd erop uit

Doorlopende reisverzekering



Uw reisverzekering goed geregeld
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Wel eens vergeten een reisverzekering af te sluiten voordat u weg
ging? Met een Doorlopende reisverzekering van Fortis ASR maakt 
u zich daar nooit meer zorgen over. Want hiermee bent u voor al 
uw korte en lange vakanties gedekt tegen kosten door bijvoor
beeld ziekte, een ongeluk of diefstal. En gaat u meerdere malen 
per jaar op reis? Dan bespaart u zich niet alleen veel administratieve 
rompslomp. U bent ook voordeliger uit dan met verschillende losse 
reisverzekeringen.

Eén keer afsluiten, voortaan lekker
op vakantie
Trekt u er vaak op uit? Soms voor een 
weekend, dan weer een dag met over
nachting? Dan is het fijn om te weten

dat deze tussendoortjes ook allemaal op
uw Doorlopende reisverzekering gedekt 
worden. Voor de Doorlopende reis
verzekering geldt: één keer afsluiten
en voortaan zorgeloos op reis.

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 zeker
heid 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 samen
werking 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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Vijf goede redenen om de Fortis 
ASR Doorlopende reisverzekering 
af te sluiten
• Gemakkelijk en voordelig: één keer  
 afsluiten, altijd verzekerd op reis
• Voor al uw reizen, kort of lang en  
 ook binnen Nederland
• Alleen of met het hele gezin?
 Uw partner en kinderen verzekert
 u voordelig mee
• Winter en onderwatersport zijn   
 meeverzekerd
• Fortis ASR Alarmservice dag 
 en nacht bereikbaar

Voordeliger uit met de Doorlopende 
reisverzekering
U bespaart geld met een Doorlopende 

reisverzekering. In dit rekenvoorbeeld is 
een gezin met twee kinderen maar liefst 
42% voordeliger uit.

Losse reisverzekering  Doorlopende reisverzekering

Acht dagen wintersport € 64 Basispakket € 85

Weekend weg € 12 Poliskosten € 0

Twee weken zomervakantie € 56

Poliskosten 3 x € 5 € 15

Totaal	 €	147	 Totaal	 €	85

Profiteer van premievoordeel
met het Voordeelpakket
Uw Doorlopende reisverzekering kunt u 
samen met andere schadeverzekeringen 
onderbrengen in het Fortis ASR Voordeel
pakket. Uw verzekeringen zijn overzich
telijk gerangschikt op één polis. Ze sluiten 
naadloos op elkaar aan en u weet zeker 
dat u niet te veel betaalt. Sterker nog, hoe 
meer verzekeringen u onderbrengt in het 
Voordeelpakket, hoe voordeliger het voor 
u uitpakt. Uw korting kan oplopen tot 
maar liefst 12%.

Rekenvoorbeeld (Europa)
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Uw reisverzekering altijd in orde

Voor	€	2,71	per	maand	per	persoon	of	
€	7,08	per	maand	per	gezin	een	heel	
jaar verzekerd
Wanneer u meerdere keren per jaar weg
gaat, bent u met de Doorlopende reis
verzekering voordeliger uit dan met
verschillende losse reisverzekeringen.
De premie voor de gezinsdekking geldt 
ongeacht het aantal kinderen.

Uitgekiend basispakket
Fortis ASR maakt het u graag gemakkelijk. 
Kies voor het Basispakket en u bent het 
hele jaar door in Europa verzekerd voor 
extra kosten en verlies van of schade  
aan uw bagage.

Voor welke extra kosten bent 
u verzekerd?
• Extra reis en verblijfkosten bij ziekte,  
 ongeval, werkstaking, natuurrampen  
 of klimatologische omstandigheden
• Kosten van opsporing, repatriëring
 en hulpverlening
•  Telecommunicatiekosten na ziekte of 

een ongeluk
• Kosten van skipassen, liften, lessen  
 en uitrusting na ziekte of een ongeluk
• Kosten van vervangend onderkomen

Waaruit bestaat de bagagedekking?
• Beschadiging, diefstal, verlies of
 vermissing van reisbagage
• Aanschaf van vervangende kleding
 en toiletartikelen
•  Vervanging van reisdocumenten  

na diefstal, verlies of vermissing
• Aansprakelijkheid voor schade
 aan logiesverblijven

Winter- en onderwatersport
meeverzekerd
U kunt rustig gaan wintersporten of duiken. 
Daar hoeft u de Doorlopende reis
verzekering niet voor uit te breiden. Want 
in de Doorlopende reisverzekering van 
Fortis ASR zit standaard een dekking 
voor winter en onderwatersport.

Zo geregeld
Wilt u altijd goed verzekerd op reis? 
Dan is de Fortis ASR Doorlopende 
reisverzekering iets voor u. U sluit die 
snel en gemakkelijk af via uw tussen
persoon.
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Hoe zit het met uw ziektekosten 
in het buitenland?
Biedt uw ziektekostenverzekering geen 
volledige dekking voor alle landen in 
Europa? Voor slechts € 0,63 per maand 
per persoon of € 1,46 per maand voor het 
gezin zijn ook de geneeskundige kosten 
binnen Europa meeverzekerd. Breid uw 
Basispakket zeker uit met de dekking 
Geneeskundige kosten als u buiten 
Europa reist. Want vooral in de Verenigde 
Staten zijn de kosten van medische 
hulpverlening vele malen hoger dan in 
Nederland. En vaak dekt uw ziektekosten
verzekeraar deze hogere kosten niet.

Denk aan uw annuleringskosten
Annuleringskosten kunt u meeverzekeren 
tot een maximaal bedrag van maar liefst
€ 1.500 per persoon. U betaalt hiervoor
€ 3,54 per maand per persoon of 
€ 6,67 per maand voor het gezin. Bij 
een voortijdige terugkeer naar huis krijgt 
u een uitkering voor de nietgenoten 
vakantiedagen.

Zorg voor een wereldwijde dekking
Gaat u buiten Europa op vakantie? Voor 
een kleine toeslag gaat u wereldwijd goed 
verzekerd op vakantie.
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Dekking Europa

  1 volwassene 2 volwassenen Gezin

  (hoofdverzekerde)

1. Basispakket € 2,71 € 5,21 € 7,08

2. Geneeskundige kosten € 0,63 € 1,04 € 1,46

3. Annulering € 1.500 p.p. € 3,54 € 5,83  € 6,67

Dekking Wereld

  1 volwassene  2 volwassenen  Gezin

  (hoofdverzekerde)

1. Basispakket  € 3,13 € 5,83 € 7,71

2. Geneeskundige kosten  € 1,04 € 1,67  € 2,29

3. Annulering € 1.500 p.p.  € 3,54 € 5,83 € 6,67

De premies voor de dekking Annulering zijn inclusief 7% assurantiebelasting. De dekking geldt voor een 
maximaal aaneengesloten periode van 60 dagen. Op de gezinspolis zijn uw inwonende of buitenshuis wonende 
studerende kinderen tot 27 jaar meeverzekerd, zolang zij ongehuwd zijn.

U hebt twee weken bedenktijd!
Het aanvragen van een polis is vrijblijvend. 
Na het ontvangen van de polis heeft u 
zelfs twee weken bedenktijd. Gaat u 
uiteindelijk niet akkoord met het aanbod,
dan stuurt u de polis gewoon terug. Gaat 
u wel akkoord, dan hebt u er vanaf dat 
moment geen omkijken meer naar. Uw
verzekering wordt automatisch jaarlijks 
verlengd tegen de dan geldende voor
waarden en premie.

Premie per maand Doorlopende reisverzekering
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‘Ik ga vaak op vakantie. En wat mijn 
bestemming ook is, ik bereid me graag 
goed voor. Ik zoek de voordeligste 
vlucht, boek een aantrekkelijk hotel en 
koop informatieve reisgidsen. Ik moet 
aan veel dingen denken, behalve aan 
mijn verzekering. Dat zit automatisch 
goed met mijn Doorlopende reis
verzekering’ Marieke Tollens (29), Amsterdam



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’.


