
Wereldwijde hulp, 24 uur bereikbaar

Overkomt je iets onderweg en ben je verzekerd bij Elvia, dan mag je

toch nog van geluk spreken. Elvia beschikt namelijk over 33 eigen

alarmcentrales, in alle delen van de wereld. Elvia is internationaal

marktleider in reisverzekeringen en hulpverlening. Deze alarmcentrales

zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken. Bijvoorbeeld als

je ernstig ziek bent of een ernstig ongeval hebt gehad en moet worden

opgenomen in een ziekenhuis. Of als je vanwege een noodgeval terug

moet naar Nederland. Zodra je belt, krijg je direct hulp en je kunt je 

verhaal doen in het Nederlands. Vervolgens schakelen we 1 van de

400.000 beste hulp- en zorgverleners in waarmee we wereldwijd in

contact staan. 

Daarom de Globetrotter Reisverzekering

• Speciaal voor lange reizen, tot 24 maanden in het buitenland 

• Dekking om te studeren, werken en/of stage te lopen in het 

buitenland

• Complete verzekering tegen een aantrekkelijke premie 

• Wereldwijde hulp, 24 uur per dag bereikbaar 

• Extra services, zoals de Elvia Reisarts en Elvia Inentingsadvies   

• Medische kosten (Aanvullend/Volledig) mee te verzekeren

• www.globetrotterservice.nl
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Globetrotter
Reisverzekering

Premieoverzicht Globetrotter Reisverzekering

Rubriek I S.O.S.-kosten, o.a.:
Extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van Reiskosten:
ziekte, ongeval of overlijden Kostende prijs

Verblijfkosten: 
max. 75,- p.p.p.d.

Extra terugreiskosten naar Nederland bij voortijdige 
terugroeping en reiskosten terug naar de 
reisbestemming Kostende prijs
Kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig Kostende prijs
Vervoerskosten in geval van overlijden of
vergoeding voor begrafenis of crematiekosten in 
het buitenland incl. kosten van overkomst vanuit 
Nederland van max. twee familieleden Kostende prijs
Kosten van opsporings- en reddingsacties 50.000,-
Telecommunicatiekosten p.p. per verzekerde periode 100,-

Rubriek II Reisongevallen
A: Uitkering in geval van overlijden 35.000,-

Door motor-/scooterrijden 6.000,-
Voor verzekerden van 70 jaar of ouder 3.500,-

B: Maximale uitkering in geval van blijvende 
invaliditeit 35.000,-
Door motor-/scooterrijden 11.500,-
Voor verzekerden van 70 jaar of ouder 3.500,-

Rubriek III Reisbagage 2.500,-
Eigen risico p.p. per reis 50,-
waaronder o.a.:
Foto-, film-, video/dvd- en computerapparatuur 1000,-
Kostbaarheden 300,-
Contactlenzen en brillen 300,-
Muziekinstrumenten 
(franchise 35,- per gebeurtenis) 300,-
Reisdocumenten Kostende prijs
Extra dekking:
Vervangende kleding en/of toiletartikelen 300,-
Schade logiesverblijven 
(franchise 25,- per gebeurtenis) 300,-

Rubriek IV Medische kosten
De dekking is uitsluitend van toepassing indien de toeslagpremie is voldaan

Maximale vergoeding voor dokters- en 
ziekenhuiskosten in het buitenland Kostende prijs
Eigen risico per verzekerde per periode (vz ouder dan 3 jaar) 100,-
Eigen risico per verzekerde per periode (vz jonger dan 3 jaar) 230,-
Tandartskosten t.g.v. een ongeval 500,-
Tandartskosten bij overige spoedeisende hulp 250,-
Nabehandelingskosten in Nederland t.g.v. een
ongeval opgelopen in het buitenland* 1.000,-
* Alleen van kracht indien de dekking “Medische Kosten Volledig” is afgesloten

Rechtsbijstand 
(niet geldig tijdens werkzaamheden)
Binnen Europa Kostende prijs
Buiten Europa (max. p.p. per gebeurtenis) 5.000,-

Aansprakelijkheidsverzekering
Als aanvulling c.q. excedent op bestaande 
voorzieningen 500.000,-

Dekkingsoverzicht Globetrotter Reisverzekering

EUROPA Leeftijd 0 t/m 30 jaar Leeftijd vanaf 31 jaar (geen max. leeftijd!)

Maanden Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig Reisverzekering Aanvullend Volledig *(niet af te

sluiten vanaf 61 jaar)

1 t/m 3 64,00 26,00 41,00 80,00 37,00 52,50
4 87,50 31,00 49,00 109,50 43,00 63,00
5 111,00 36,00 57,00 139,00 49,00 73,50
6 134,50 41,00 65,00 168,50 55,00 84,00
7 158,00 46,00 73,00 198,00 61,00 94,50
8 181,50 51,00 81,00 227,50 67,00 105,00
9 205,00 56,00 89,00 257,00 73,00 115,50

10 228,50 61,00 97,00 286,50 79,00 126,00
11 252,00 66,00 105,00 316,00 85,00 136,50
12 275,50 71,00 113,00 345,50 91,00 147,00
13 308,00 80,00 127,75 383,50 104,00 167,00
14 340,50 89,00 142,50 421,50 117,00 187,00
15 373,00 98,00 157,25 459,50 130,00 207,00
16 405,50 107,00 172,00 497,50 143,00 227,00
17 438,00 116,00 186,75 535,50 156,00 247,00
18 470,50 125,00 201,50 573,50 169,00 267,00
19 503,00 134,00 216,25 611,50 182,00 287,00
20 535,50 143,00 231,00 649,50 195,00 307,00
21 568,00 152,00 245,75 687,50 208,00 327,00
22 600,50 161,00 260,50 725,50 221,00 347,00
23 633,00 170,00 275,25 763,50 234,00 367,00
24 665,50 179,00 290,00 801,50 247,00 387,00

WERELD Leeftijd 0 t/m 30 jaar Leeftijd vanaf 31 jaar (geen max. leeftijd!)

Maanden Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten Globetrotter Medische Kosten Medische Kosten
Reisverzekering Aanvullend Volledig Reisverzekering Aanvullend Volledig *(niet af te

sluiten vanaf 61 jaar)

1 t/m 3 96,00 42,00 61,50 122,00 55,00 78,00
4 124,50 48,00 71,50 165,00 65,00 95,00
5 153,00 54,00 81,50 208,00 75,00 112,00
6 181,50 60,00 91,50 251,00 85,00 129,00
7 210,00 66,00 101,50 294,00 95,00 146,00
8 238,50 72,00 111,50 337,00 105,00 163,00
9 267,00 78,00 121,50 380,00 115,00 180,00

10 295,50 84,00 131,50 423,00 125,00 197,00
11 324,00 90,00 141,50 466,00 135,00 214,00
12 352,50 96,00 151,50 509,00 145,00 231,00
13 392,50 107,00 171,00 568,00 160,00 257,00
14 432,50 118,00 190,50 627,00 175,00 283,00
15 472,50 129,00 210,00 686,00 190,00 309,00
16 512,50 140,00 229,50 745,00 205,00 335,00
17 552,50 151,00 249,00 804,00 220,00 361,00
18 592,50 162,00 268,50 863,00 235,00 387,00
19 632,50 173,00 288,00 922,00 250,00 413,00
20 672,50 184,00 307,50 981,00 265,00 439,00
21 712,50 195,00 327,00 1040,00 280,00 465,00
22 752,50 206,00 346,50 1099,00 295,00 491,00
23 792,50 217,00 366,00 1158,00 310,00 517,00
24 832,50 228,00 385,50 1217,00 325,00 543,00

Deze brochure bevat beperkte informatie over de Elvia Globetrotter Reisverzekeringen en daarnaast het aanvraagformulier voor deze verzekering, voor de volledige
voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen wij je naar de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het Dekkingsoverzicht van de Elvia Globetrotter
Reisverzekering.  Je kunt deze ook downloaden van www.globetrotterservice.nl. Aan de beperkte informatie die is opgenomen in deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend.

* De Medische Kosten Volledig kan niet worden afgesloten voor personen die op de ingangsdatum van de verzekering 61 jaar of ouder zijn.

* De Medische Kosten Volledig kan niet worden afgesloten voor personen die op de ingangsdatum van de verzekering 61 jaar of ouder zijn.

Premietoeslag bijzondere (winter)sporten 10% over totale premie
De minimumpremie is gelijk aan de premie die hoort bij een verzekeringsduur van 3 maanden.

Kosten per verzekeringsbewijs: 4,50
Bedragen zijn in euro per persoon

Jouw Reisverzekeringsadviseur:

 



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

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

afgelegen dorpje niet zo idyllisch meer. Is dat bergpad toch

wel erg lang. En ineens besef je hoe ver je eigenlijk van huis

bent. Het is dan een geruststellende gedachte dat je Elvia

kunt bellen of e-mailen. De grootste reisverzekeraar ter

wereld met 33 eigen alarmcentrales op alle continenten. 

Je kunt je verhaal dan gewoon in het Nederlands doen.

Vervolgens doen we alles om je de juiste hulp te bieden.

Vooral als je lang op reis gaat, wil je natuurlijk goed verze-

kerd zijn. De Globetrotter Reisverzekering is dan de perfecte

reisverzekering. Uiteraard kun je ook medische kosten mee-

verzekeren. Afhankelijk of je een ziektekostenverzekering in

Nederland aanhoudt bieden wij je twee varianten om je

aanvullend of volledig te verzekeren voor medische kosten.

Goed verzekerd de wereld ontdekken

Als je voor langere periode naar het buitenland gaat, ben je met

de Globetrotter Reisverzekering perfect verzekerd. De Globetrotter

Reisverzekering biedt je een uitstekende dekking tijdens de reis.

Je bent uiteraard verzekerd voor diefstal/verlies van bagage of

noodgedwongen terugkeer naar Nederland. Ook geldt er 

standaard dekking bij het beoefenen van wintersport en duik-

sport. Alleen als je sporten gaat doen die grotere risico’s met zich

meebrengen, zoals bungeejumpen of parachutespringen, kun je

die meeverzekeren tegen betaling van 10% extra premie. 

Een overzicht van de bijzondere sporten is te vinden op 

www.globetrotterservice.nl.

Medische kosten meeverzekeren?

Bij de Globetrotter Reisverzekering kun je medische kosten mee-

verzekeren. Bij een ongeval kun je direct contact opnemen met

de alarmcentrale van Elvia. Elvia regelt vervolgens alles voor je en

staat daarnaast garant voor gemaakte ziektekosten en eventuele

kosten van repatriëring.

Medische Kosten Aanvullend

Als je gedurende je reis een ziektekostenverzekering aanhoudt 

in Nederland, geeft Medische Kosten Aanvullend een prima 

aanvullende dekking voor medische kosten in het buitenland. 

De dekking Medische Kosten Aanvullend voorkomt dus dat je

voor vervelende verrassingen komt te staan als blijkt dat je 

zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt. 

Medische Kosten Volledig

Heb je gedurende je verblijf in het buitenland geen ziektekosten-

verzekering in Nederland, sluit dan de dekking voor Medische

Kosten Volledig af. Hiermee ben je volledig verzekerd voor 

medische kosten in het buitenland. Bovendien ben je ook tijdens

een tussentijds bezoek aan Nederland (van maximaal 21 dagen)

voor medische kosten verzekerd. 

Een arts die met je meereist

Stel, je voelt je niet zo lekker na het eten van een ijsje. Je kunt

deze klacht dan telefonisch of online voorleggen aan de Elvia

Reisarts. Mocht het nodig zijn, dan kan deze je ook vertellen waar

in de buurt een betrouwbare dokter te vinden is. Zijn er al medi-

cijnen voorgeschreven, dan kun je bij de Elvia Reisarts ook checken

of het een gangbaar geneesmiddel is en welke bijwerkingen er

kunnen optreden. Zo’n reisarts vind je alleen bij Elvia.

Ook vóór de reis de beste zorg

Niet alleen tijdens maar ook vóór de reis kun je rekenen op 

professioneel advies. Ga je bijvoorbeeld een verre reis maken, dan

kun je een beroep doen op Elvia Inentingsadvies. Als je belt of

mailt en je bestemming opgeeft, kunnen we je vertellen welke

inentingen je nodig hebt. En waar je ze het goedkoopste kunt

halen.

Globetrotter Service

Via www.globetrotterservice.nl kun je online gebruik maken van

alle services. Je kunt hier bovendien je verzekering tussentijds 

verlengen, als je besluit langer weg te blijven. Maar ook als je 

tijdens je reis schade hebt geleden kun je deze al online melden.

Daarnaast vind je op deze site de meest gestelde vragen over 

de Globetrotter Reisverzekering of kun je je eigen vragen stellen. 

En na je reis kun je als Expert jouw ervaringen delen met 

toekomstige reizigers.

Overal voor iedereen

Er zijn twee verschillende geldigheidsgebieden voor de Globetrotter

Reisverzekering: Europa- en werelddekking. De premies hiervoor

zijn afgestemd op het gekozen gebied. Iedereen kan deze 

verzekering afsluiten, er geldt géén maximale leeftijd. Voor de 

premieberekening wordt onderscheid gemaakt tussen personen

t/m 30 jaar en personen vanaf 31 jaar. Ook als je een studie,

stage of (vrijwilligers)werk in het buitenland gaat doen, is de

Globetrotter Reisverzekering voor jou dé perfecte verzekering.

Aanvraagformulier 
Globetrotter Reisverzekering

Ver van huis
en toch weer niet

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon:

Naam en voorletters:

Geboortedatum: man  vrouw

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:                                             

E-mail:

Bank-/gironummer:

Ingangsdatum: A.j.b. vergeet niet de verklaring hieronder in te vullen en te ondertekenen.

Verklaring

Heb je nog iets mee 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:

Gewenste dekking en verzekeringsduur Globetrotter Reisverzekering

Maanden Leeftijd verzekerde Leeftijd verzekerde 
0 t/m 30 jaar vanaf 31 jaar

Europa Wereld Europa Wereld

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7 mnd

8 mnd

9 mnd

10 mnd

11 mnd

12 mnd

13 mnd

14 mnd

15 mnd

16 mnd

17 mnd

18 mnd

19 mnd

20 mnd

21 mnd

22 mnd

23 mnd

24 mnd

Meeverzekeren bijzondere (winter)sporten:                                   ja  nee 

Medische Kosten Aanvullend ja  nee

Indien ja, naam maatschappij:

Plaats:

Polisnummer: Eigen risico:

Medische Kosten Volledig: ja  nee
(Let op: Medische Kosten Volledig kan niet worden afgesloten voor personen die 

op de ingangsdatum van de verzekering 61 jaar of ouder zijn)

Wat is het doel van de reis? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vakantie/Backpacken   Studie   Werk/stage 

Indien Werk/stage, beroep/aard van de werkzaamheden:


