
a.  Ziekte, ongeval en/of overlijden (artikel4):

 Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag

 Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie Kostende Prijs

 Kosten van ziekenhuisbezoek € 70,- p.p. per verzekeringsbewijs

b.  Voortijdige terugroeping (artikel 5):

 Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie Kostende Prijs

c.  Voortijdige terugroeping in geval van schade aan eigendom in het land van domicilie (artikel 6):

 Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs

d. Gedwongen oponthoud (artikel 7):

 Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag

 Extra terugreiskosten Kostende Prijs

e.  Terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulance-vliegtuig (artikel 8): Kostende Prijs

f. Opsporings- en reddingsacties (artikel 9): € 45.500,-

g.  Overkomst van familie (artikel 10):  

 In geval van levensgevaar: 

 Extra reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs

 Extra verblijfkosten (max. 1 persoon) € 70,- p.p. per dag

 Indien verzekerde alleenreizend wordt:

 Extra reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs

 Extra verblijfkosten (max. 1 persoon) € 70,- p.p. per dag

h.  Vervoerskosten in geval van overlijden (artikel 11):

 Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs

 Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie

i.  Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-): € 90,-

Behorende bij en één geheel uitmakend met de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Travel Risk Insurance (P.906-01/02) en het verzekeringsbewijs van 
ELVIA Reisverzekering Maatschappij gevestigd te Amsterdam.

Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig 
en/of de bestuurder, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf dient u onmiddellijk contact op te nemen met:

ELVIA Assistance, +31 (0)20 - 592 92 92, dag en nacht bereikbaar; fax +31 (0)20 – 665 40 00

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

•  dokters- en ziekenhuiskosten € 30.000,-

•  aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90,-

•  prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680,-

Eigen risico per gebeurtenis: € 45,-

Tandartskosten:

•  Uitsluitend ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied € 230,-

Reisdocumenten:

•  Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument € 115,-

•  Vervangende kleding en of toiletartikelen € 115,-

•  Schade logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade toegebracht aan hotel-/ bungalowinventaris
  of opstallen buiten Nederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)

€ 115,-
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DEKKINGSOVERZICHT TRAVEL RISK INSURANCE
D.906-11/04

Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN
De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:

Verzekerde bedragen 
(p.p. per gebeurtenis tenzij anders wordt vermeld)

Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:          

Rubriek II. MEDISCHE KOSTEN Verzekerde bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs
tenzij anders wordt vermeld)

Rubriek III. EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen 
(p.p. per verzekeringsbewijs)

Raadpleeg te allen tijde de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.
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