
Doorlopende Reis- en 
Annuleringsverzekering

Uw reisverzekeringsadviseur:

24 uur bereikbaar

Elvia heeft maar liefst 33 alarmcentrales in alle delen van de

wereld. Deze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.

Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent of een ernstig ongeval heeft

gehad en moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Of als u

vanwege een noodgeval terug moet naar Nederland. Omdat

Elvia vrijwel altijd de weg weet op uw plaats van bestemming,

zijn we in staat snel hulp te bieden.

Daarom de Elvia Doorlopende Reis- en Dubbel-Zeker

Annuleringsverzekering

• Alarmcentrale: 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

• Directe hulpverlening

• Complete dekking tegen aantrekkelijke premie

• Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering: de volledige reissom

vergoed bij afbreking van uw reis

• Elvia Reisarts: tijdens uw buitenlandse reis medisch advies in

het Nederlands

• Elvia Inentingsadvies

• Flexibel samen te stellen, passend bij uw situatie

• Dekking voor zorgplicht van 1e graadsfamilieleden

Aanvraagformulier Doorlopende Reis- en
(Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon:

Vul hier uw naam en polisnummer in indien u al een Elvia Doorlopende

Reisverzekering heeft afgesloten en ga naar het met rood aangegeven kader om

een Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering af te sluiten.

Naam Hoofdverzekerde:

Polisnummer:

Uitsluitend in te vullen indien u nog geen Elvia Doorlopende Reisverzekering

heeft afgesloten.

Te verzekeren personen:

Nr. 1 Hoofdverzekerde

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:                                                  Bank-/gironummer:

E-mail:

Nr. 2 Inwonende echtgeno(o)t(e) of partner

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Ongehuwde inwonende kinderen tot 27 jaar

Nr.  3

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Nr.  4

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Nr.  5

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Nr.  6

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Gewenste dekking:

Rubriek(en)

I t/m IV - Dit is het totaalpakket

I t/m III - Dit is het totaalpakket, exclusief Medische kosten

I + II - U bent verzekerd voor S.O.S.-kosten en Reisongevallen

I - Alleen dekking voor S.O.S.-kosten

Rubriek IV kan alleen afgesloten worden als u een onopgezegde 

ziektekostenverzekering heeft.

Uitsluitend dekking voor: Zonverzekering (wintersport is niet verzekerd)

Uitbreiding dekking:

Autohulppakket+ 

Geld en Reischeques

180 dagen

Ik wens mijn Doorlopende Reisverzekering uit te breiden met:

Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

Doorlopende Annuleringsverzekering

Ingangsdatum (geldigheidsduur: 12 maanden doorlopend)

(onder voorbehoud van acceptatie door Elvia)

(Bij keuze Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering is ingangsdatum

de boekingsdatum van de reis)

Heeft u nog iets mede te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag door

Elvia van belang zou kunnen zijn? nee       ja, gaarne toelichten

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.

Omstandigheden die voor Elvia van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een

opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke 

veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht

jaar zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.

Plaats:

Handtekening:                                                  Datum:

E E N  O N D E R N E M I N G  VA N  D E  M O N D I A L  A S S I S TA N C E  G R O U P F.D
PR

-11/07
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Verklaring

 



Als je op reis iets vervelends overkomt, weet je je soms geen

raad. Waar moet je heen? Wie kan je helpen? Plots is die stad

niet zo opwindend meer. Is dat eiland niet meer zo paradij-

selijk. En ineens besef je hoe ver je eigenlijk van huis bent. 

Het is dan een geruststellende gedachte dat u Elvia kunt

bellen, ’s werelds grootste reisverzekeraar met 33 eigen

alarmcentrales in alle delen van de wereld. 

U kunt uw verhaal dan gewoon in het Nederlands doen.

Vervolgens stellen we alles in het werk om u de juiste hulp

te bieden. Ook als u bijvoorbeeld een betrouwbare arts zoekt.

Of langs de weg staat met autopech. En zo zijn er tal van

andere situaties waarbij we u een helpende hand kunnen

bieden. Als u het hele jaar door van onze hulp en dekking

gegarandeerd wilt zijn, adviseren we u onze Doorlopende

Reis- en Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.

Wanneer u ook gaat

De Doorlopende Reisverzekering van Elvia is ideaal als u

regelmatig op reis gaat. Of wel eens last minute de koffers

moet pakken. U hoeft zich dan niet het hoofd te breken

over de reisverzekering. U bent altijd verzekerd, wanneer

u ook gaat. Sluit u daarbij de Elvia Doorlopende 

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering af, dan heeft u 

helemaal een zorg minder. De Doorlopende Reis- en

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering van Elvia is helemaal

op uw persoonlijke situatie samen te stellen. Vraag uw

reisverzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.  

Wat u ook doet

Of u nu de sneeuw of de tropische zon tegemoet gaat, u

bent altijd verzekerd van hulp. Zowel vóór als tijdens de

reis. We staan u terzijde met een professioneel inentings-

advies als u naar een verre bestemming afreist. En mocht u

iets vervelends overkomen, dan organiseren wij de medische

hulpverlening. Daarnaast kunt u natuurlijk rekenen op een

uitstekende dekking van de S.O.S.-kosten (waaronder

repatriëring en extra reis- en verblijfkosten), ongevallen,

diefstal en verlies van bagage en medische kosten. Zelfs

wintersport en bijzondere sporten zijn bij ons standaard

meeverzekerd. Als u niet op wintersport gaat, kunt u een

zonverzekering afsluiten met maar liefst 20% korting op

de premies die in het premieoverzicht vermeld staan.

Het hele gezin meeverzekerd

U kunt uw partner en uw kinderen tot 27 jaar meever-

zekeren. Ook wanneer ze alleen reizen, kunnen uw 

dierbaren rekenen op de beste zorg, hulp en dekking.

Gerust op weg met de auto

U moet er natuurlijk niet aan denken. U krijgt een aan-

rijding of staat met pech langs de weg.  Wat een geluk dat

u de Elvia Doorlopende Reisverzekering heeft uitgebreid

met het Autohulppakket+. U krijgt direct hulp. Ook als het

mankement uw caravan of aanhanger betreft. Met één

telefoontje regelen we snel een reparatiedienst. Ook de

kosten van een hotelovernachting of vervangend vervoer

zijn verzekerd. 

Uniek: een arts die met je meereist

Stel, u voelt zich niet zo lekker na het eten van een ijsje. 

U kunt deze klacht dan telefonisch voorleggen aan de

Elvia Reisarts. Mocht het nodig zijn, dan kan deze u ook

vertellen waar in de buurt een betrouwbare dokter te 

vinden is. Zijn er al medicijnen voorgeschreven, dan kunt u

bij de Elvia Reisarts ook checken of het een gangbaar

geneesmiddel is en welke bijwerkingen er kunnen optreden.

Zo’n reisarts vindt u alleen bij Elvia.

Ook vóór de reis de beste zorg

Niet alleen tijdens maar ook vóór uw reis kunt u rekenen

op professioneel advies. Gaat u bijvoorbeeld een verre reis

maken, dan kunt u een beroep doen op Elvia Inentings-

advies. Als u belt en uw bestemming opgeeft, kunnen we

u vertellen welke inentingen u nodig hebt. 

Bij annuleren: dubbel zeker!

Als u uw reis moet annuleren of afbreken, is dat al 

vervelend genoeg. Het is dan in ieder geval fijn dat u zich

om de financiële gevolgen geen zorgen hoeft te maken.

De Elvia Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

is dan de beste keus die u kunt maken. U krijgt bij 

annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. 

Als u eerder naar huis moet, krijgt u de volledige reissom

terug. Zelfs tot op de voorlaatste dag van de vakantie. 

Natuurlijk kunt u ook een gewone Doorlopende

Annuleringsverzekering afsluiten. Breekt u de reis voor-

tijdig af, dan krijgt u alleen een vergoeding voor de 

niet-gebruikte dagen. 

Gaat u zakelijk of voor lange tijd op reis?

De Elvia Doorlopende Reisverzekering is alleen geldig voor

privé reizen. Gaat u zakelijk op reis dan adviseren we u de

Elvia Zakenreisverzekering. 

Gaat u op wereldreis of voor een langere periode voor

stage of studie naar het buitenland, dan hebben we de

Globetrotter Reisverzekering voor u. Uw reisverzekerings-

adviseur kan u er meer over vertellen. 

Dekkingsoverzicht 
Doorlopende Reisverzekering

Premieoverzicht Doorlopende Reis- en 
(Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

Premie Doorlopende Reisverzekering

Rubriek I t/m IV I t/m III I + II I

Hoofdverzekerde 69,00 54,30 41,80 34,80
Hoofdverzekerde en 
partner 123,00 98,60 73,70 59,20
Hoofdverzekerde, partner en 
kinderen 147,40 118,00 91,00 69,00
Hoofdverzekerde en 
kinderen 123,00 98,60 73,70 59,20

Rubriek I (S.O.S.-kosten) is als basis van de Doorlopende Reisverzekering 
verplicht. Verder wordt de verzekering per opvolgende rubriek opgebouwd.

Uitsluitend dekking voor zonverzekering 20% premiekorting
Uitbreiding verblijfsduur tot 180 dagen 25% premietoeslag
Uitbreiding geld en reischeques 36,50
Uitbreiding Autohulppakket+
(premie exclusief assurantiebelasting) 23,50

Uitbreiding Doorlopende Dubbel-Zeker Annulerings- of Doorlopende
Annuleringsverzekering

De verzekerde som bedraagt 1.500,- per persoon per reis, met een maximum

van 7.500,- per polis per jaar. Premies zijn exclusief assurantiebelasting.

Aantal verzekerden Doorlopende Doorlopende 
Dubbel-Zeker Annulerings-
Annulerings- verzekering
verzekering

Hoofdverzekerde 49,50 41,50
Hoofdverzekerde en 
partner 86,50 70,50
Hoofdverzekerde, partner en 
kinderen 99,50 83,50
Hoofdverzekerde en 
kinderen 86,50 70,50

Poliskosten 6,50

Waar kiest u voor?
- Rubriek I t/m IV: Dit is het totaalpakket. Dat betekent dat u compleet 

verzekerd bent voor kosten die gemaakt worden op het gebied van S.O.S.-hulp,

reisongevallen, medische hulp en verlies en diefstal.

- Rubriek I t/m III: Dit is het totaalpakket, exclusief medische kosten. 

Dit kiest u als u er zeker van bent dat u voldoende dekking heeft op uw eigen

ziektekostenverzekering. 

Let op: vaak zijn deze dekkingen voor het buitenland gemaximaliseerd.

- Rubriek I en II: U bent verzekerd voor S.O.S.-kosten en reisongevallen. 

- Rubriek I: Alleen dekking voor S.O.S.-kosten.

Alle genoemde bedragen zijn in euro. Alle premiebedragen zijn per jaar.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ver van huis 
en toch weer niet

Rubriek I S.O.S.-kosten, o.a.:
Extra reis- en verblijfkosten bij ziekte, Reiskosten: Kostende prijs 
ongeval of overlijden Verblijfkosten: max. 75,- 

p.p per dag
Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig Kostende prijs
Vervoerskosten in geval van overlijden Kostende prijs
Of vergoeding voor begrafenis- of crematiekosten Tot max. de kosten van
in het buitenland incl. kosten van overkomst vervoer stoffelijk
vanuit Nederland van max. twee familieleden overschot naar Nederland
Extra terugreiskosten naar Nederland bij 
voortijdige terugroeping Kostende prijs
Extra terugreiskosten naar Nederland in verband 
met schade aan eigendommen Kostende prijs
Huurkosten vervangend vervoermiddel Max. 100,- per dag max.

2.500,- per polis per jaar 
Extra terugreiskosten naar Nederland bij 
gedwongen oponthoud Kostende prijs
Extra verblijfkosten bij uitvallen van het verblijf 75,- p.p. per dag voor

max. 10 dagen
Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs 100,- per gebeurtenis
Kosten van toezending medicijen, kunst- of
hulpmiddelen Kostende prijs
Reisrechtsbijstand: - binnen Europa Kostende prijs

- buiten Europa max. 5.000,- p.p. 
per gebeurtenis

Rubriek II Reisongevallen
Uitkering in geval van overlijden t.g.v. een ongeval max. 25.000,-
Uitkering in geval van algehele blijvende 
invaliditeit t.g.v. een ongeval max. 75.000,-

Rubriek III Reisbagage verzekerd bedrag 3.500,-
Eigen risico p.p. per gebeurtenis 50,-
waaronder o.a.:
Foto-, film-, video- en computerapparatuur 1.750,-
Kostbaarheden 500,-
Telecommunicatieapparatuur 350,-
Contactlenzen en brillen 350,-
Muziekinstrumenten (franchise 35,- per gebeurtenis) 500,- 
Reisdocumenten, w.o. paspoort, rij- en 
kentekenbewijs, vervoerbiljetten Kostende prijs
Extra dekking:
Vervangende kleding en/of toiletartikelen 350,-
Schade logiesverblijven (franchise 25,- 
per gebeurtenis) 350,-

Rubriek IV Medische kosten
In het buitenland: - dokters- en ziekenhuiskosten Kostende prijs

- tandartskosten t.g.v. een
ongeval 500,-

In Nederland: - dokters- en ziekenhuiskosten 500,-
- nabehandelingskosten 1.000,-
- tandartskosten t.g.v. een 

ongeval 500,-

Voor uitgebreide definitieve voorwaarden en verzekerde bedragen 
verwijzen we u naar het dekkingsoverzicht Doorlopende Particuliere
Reisverzekering, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden
Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering.

Standaard (wereld)dekking 60 dagen aaneengesloten. 
Deze verzekering is niet geldig voor zaken- of stage-/studiereizen.


