
Doorlopende
Reisverzekering



Sluit u ook elk jaar opnieuw een 
reisverzekering af? Dat kost u tijd en is 
bovendien onnodig duur. U betaalt elke 

keer opnieuw poliskosten. Met de Proteq 
Doorlopende Reisverzekering gaat u 

gerust op vakantie en betaalt u slechts 
een lage premie.

Doorlopende Reisverzekering

Zorgeloos op reis vanaf slechts
5 cent per dag.



	 1.	Wat biedt de Proteq Doorlopende Reisverzekering?

	 2.	Welke dekkingen kan ik kiezen?

	 3.	Wat houdt de dekking Europa in? 

	 4.	Wat houdt de dekking Europa Plus in? 

	 5.	Wat houdt de dekking Wereld in? 

	 6.	Welke aanvullende dekkingen kan ik kiezen?

	 7.	Welke extra’s biedt deze verzekering?

	 8.	Wat kost deze verzekering?

	 9.	Wat wordt door de basisdekkingen vergoed?

	10.	Wat wordt door de aanvullende dekkingen vergoed?

	11.	Hoe sluit ik de verzekering af?

	12.	Wat zijn de voordelen van de Proteq Doorlopende 

  Reisverzekering?

	13.	Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

	14.	Wie is Proteq?

Proteq bespaart het u



xxxxxxxxxx
Met deze verzekering gaat u gerust op reis wanneer u wilt. Want u bent altijd  

verzekerd. De verzekering zorgt ervoor dat, als er iets mis gaat op reis, u in ieder geval niet 

voor vervelende verrassingen komt te staan.

 U kunt kiezen uit de basisdekkingen Europa, Europa Plus of Wereld. Aanvullend 

kunt u nog kiezen voor Wintersport, Automobilistenhulp, Geld, Ongevallen en Annulering. 

U kiest dus de verzekering die het best bij u past.

Europa is de voordeligste dekking en daarmee bent u verzekerd voor uw vakanties 

in Europa en enkele landen daarbuiten. Het eigen risico is € 100,-. De maximaal aaneen- 

gesloten reisduur is 45 dagen per vakantie.

  2. Welke dekkingen kan ik kiezen?

  1. Wat biedt de Proteq Doorlopende Reisverzekering?

  3. Wat houdt de dekking Europa in?

Kies uw dekking

• Europa
• Europa Plus
• Wereld

Deze dekking kent hogere vergoedingen dan de dekking Europa bij schade en 

vermissing van bagage, schade aan logiesverblijven, ongevallen en wintersport. Het eigen 

risico is € 50,-. De maximaal aaneengesloten reisduur is 60 dagen per vakantie.

  4. Wat houdt de dekking Europa Plus in?



Extra zekerheid

• Wintersport
• Ongevallen
• Automobilisten-

hulp
• Geld
• Annulering

U kunt kiezen uit de volgende aanvullende dekkingen:

• Wintersport: bij schade aan, of verlies of diefstal van uw wintersportuitrusting

• Ongevallen: bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval 

• Automobilistenhulp: bij pech onderweg met uw auto in het buitenland

• Geld: bij verlies of diefstal van uw geld, cheques of betaalpasjes

• Annulering: bij annulering of vroegtijdige beëindiging van uw reis

Ga bij het maken van uw keuze altijd na of u er al voor verzekerd bent.

  6. Welke aanvullende dekkingen kan ik kiezen?

Dit is de meest uitgebreide dekking. Hiermee bent u verzekerd voor uw vakan-

ties in de landen van de Wereld. Het eigen risico is € 50,-. De maximaal aaneengesloten 

reisduur is 60 dagen.

  5. Wat houdt de dekking Wereld in?

• Watersporten: Besluit u op vakantie toch een keer te gaan duiken? Geen probleem.

• Medische kosten: Voor zover deze niet op uw ziektekostenverzekering zijn te verhalen.  

 Ook eventueel verlies van no-claim is met deze verzekering gedekt.

• Huisdier: Medische kosten en repatriëren van uw hond of kat zijn verzekerd.

  

  7.  Welke extra’s biedt de verzekering?



Lage premie

Met de Proteq 
Doorlopende 
Reisverzekering 
bent u al 
verzekerd vanaf 
5 cent per dag.

	 															Premie	per	jaar

  8. Wat kost deze verzekering?

* Kinderen tot 26 jaar kunt u meeverzekeren op 1 polis. Dit is gratis als het kind niet 

 ouder is dan 4 jaar.

Poliskosten zijn eenmalig € 3,50. Alleen over de premie van Annulering is nog 

7% assurantiebelasting verschuldigd.

	 	 	Basisdekking	 Alleenstaand		 Alleenstaand		 Partners	 Gezin	

	 	 	 	 	 met	kinderen*	 	 met	kinderen*

						 	 Europa  E 18,00 E 32,00 E 25,00 E	34,00

  Europa Plus E 20,00 E 40,00 E 33,00 E	43,00

  Wereld E 33,00 E 65,00 E 49,00 E	 67,00

  

	 	 Aanvullende	dekkingen

  Wintersport (icm Europa) E 9,00 E 18,00 E 15,00 E	 18,00

  Wintersport 	 E 10,00 E 22,00 E 16,00 E 22,00

  (icm Europa Plus en Wereld) 

	 	 Ongevallen E 6,00 E 6,00 E 6,00 E 6,00

	 	 Automobilistenhulp E 17,00 E 17,00 E 17,00 E 17,00

	 	 Geld E 5,00 E 5,00 E 5,00 E 5,00

	  Annulering E	30,00 E 55,00 E 50,00 E 60,00
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Altijd verzekerd

De Proteq 
Doorlopende 
Reisverzekering: 
Handiger en al snel 
goedkoper dan 
een kortlopende 
verzekering.

 
	 														Verzekerde	bedragen	Basisdekking	 Europa	 Europa	Plus	 Wereld	

  9. Wat wordt door de basisdekkingen vergoed?  

	 Bagage:	
	 Totaal	per	persoon	per	reis	 ?	 2.500,-	 	 ?	 3.000,-	 	 ?	3.000.-
	 Totaal	per	reis	per	polis	 ?	 5.000,-			 ?	 6.000,-	 	 ?	6.000,-
	 Waarvan	ten	hoogste	voor:
	 •	foto-,	film-,	video-	en	computerapparatuur	
	 	 (inclusief	software)	 ?	 800,-	 *	 ?	 1.250,-	*	 ?	 1.250,-	*
	 •	(auto)telecommunicatieapparatuur,	
	 	 incl.	mobiele	telefoons,	incl.	prepaid		 ?	 200,-	 *	 ?	 300,-	*	 ?	 300,-	*
	 	 beltegoed	met	een	maximum	van	?	30,-	
	 •	sieraden	 	 ?		 200,-		*	 ?		 300,-		*	 ?		 300,-	*
	 •	horloges	 	 ?		 200,-		*	 ?		 300,-		*	 ?		 300,-	*
	 •	per	(zonne)bril/set	contactlenzen	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	kunstgebitten	en	kunstmatige	gebitselementen	 ?	 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	hoorapparaten	en	beugels	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	muziekinstrumenten	 ?		 300,-	 	 ?		 500,-	 	 ?		 500,-
	 •	per	opblaasbare	boot,	zeilplank,	kano		
	 	 (inclusief	aan-	en	toebehoren)	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	per	fiets	(inclusief	aan-	en	toebehoren)	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	auto(slede)radio/frontje,	per	polis	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	op	reis	meegenomen	geschenken,	per	polis	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	tijdens	reis	aangeschafte	voorwerpen	per	polis	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	reisdocumenten	 	 	 kostprijs		 	 kostprijs		 	 kostprijs
	 •	huur	tent,	per	reis,	per	polis	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	gereedschappen/	reserve-onderdelen	 ?		 200,-	 	 ?		 300,-	 	 ?		 300,-
	 •	onderwatersportuitrusting	 ?		1.000,-	 	 ?		1.500,-	 	 ?		1.500,-
	 *	Per	reis,	per	polis,	maximaal	2x	dit	bedrag

	 Schade	logiesverblijven	
	 (logies	incl.	inventaris,	met	franchise	van	?	25,-)	 ?		 250,-	 	 ?		 500,-	 	 ?		 500,-

	 Hulpverlening	 	 	 kostprijs	 	 	 kostprijs	 	 	 kostprijs
	 Telecommunicatiekosten	 ?		 150,-	 	 ?		 150,-	 	 ?		 150,-
	 Reiskosten	ziekenbezoek	per	gebeurtenis	 ?		 250,-	 	 ?		 250,-	 	 ?		 250,-
	 Vervangend	verblijf	per	dag	per	persoon	 ?		 35,-	 	 ?		 35,-	 	 ?		 35,-
	 Verblijfkosten	voor	een	persoon	ter	verpleging	van	
	 alleenreizende	verzekerde	 max.	10	dagen	 max.	10	dagen	 max.	10	dagen

	 	 	 Vervolg	op	de	volgende	pagina



 Ruime dekking

• Bagage
• Schade aan logies
• Hulpverlening
• Watersport
• Medische kosten
• Huisdieren

	 Verzekerde	bedragen	Basisdekking	 Europa	 Europa	Plus	 Wereld	

 Vervolg vergoeding basisdekkingen 

 
	 														Verzekerde	bedragen	aanvullende	dekkingen	 Europa	 Europa	Plus	 Wereld	

   10. Wat wordt door de aanvullende dekkingen vergoed? 

 

   

	 Medische	kosten
	 Gemaakt	buiten	Nederland	 	 kostprijs		 	 	 kostprijs		 	 	 kostprijs
	 Gemaakt	in	Nederland	 ?		 1000,-	 	 ?		 1000,-	 	 ?		1000,-
	 Tandheelkundige	kosten	 ?		 250,-	 	 ?		 250,-	 	 ?	 250,-

	 Huisdier
	 Medische	kosten	buiten	Nederland	voor	
	 meereizend	huisdier	 	 -	 	 	 ?		 150,-	**	 ?		 150,-	**
	 Repatriëring	van	een	(ziek)	huisdier	per	vliegtuig	 	 -	 	 	 ?		 500,-	 	 ?		 500,-
	 **	Maximaal	per	polis	per	jaar

	 Eigen	risico
	 Per	reis	per	polis	(bagage,	geld,	medische	kosten)	 ?		 100,-	 	 ?		 50,-	 	 ?		 50,-

	 Maximaal	aaneengesloten	reisduur		 45	dagen	 	 	 	60	dagen	 	 	 60	dagen

	 Ongevallen	(indien	meeverzekerd)
	 Bij	overlijden:	 	 ?	12.500,-	 	 ?	25.000,-	 	 ?	25.000,-
	 •	16	jaar	of	jonger	 	 ?	 2.500,-	 	 ?	 5.000,-	 	 ?	 5.000,-
	 •	70	jaar	en	ouder	 	 ?	 2.500,-	 	 ?	 5.000,-	 	 ?	 5.000,-
	 •	zonder	helm	(mee)rijden	op	een	motorrijwiel	
	 	 met	een	cilinderinhoud	van	50cc	of	meer	 ?	 2.500,-	 	 ?	 5.000,-	 	 ?	 5.000,-
	 Bij	algehele	blijvende	invaliditeit:	 ?	35.000,-	 	 ?	70.000,-	 	 ?	70.000,-
	 •	16	jaar	of	jonger	 	 ?	35.000,-	 	 ?	70.000,-	 	 ?	70.000,-
	 •	70	jaar	en	ouder	 	 ?	 2.500,-	 	 ?	 5.000,-	 	 ?	 5.000,-
	 •	zonder	helm	(mee)rijden	op	een	motorrijwiel	
	 	 met	een	cilinderinhoud	van	50cc	of	meer	 ?	 2.500,-	 	 ?		 5.000,-	 	 ?		 5.000,-

 Automobilistenhulp	(indien	meeverzekerd)	 	 kostprijs	 	 	 kostprijs			 	 kostprijs
	 Huur	vervoermiddel	per	object,	per	reis	 ?		 2.500,-	 	 ?		 2.500,-	 	 ?		 2.500,-
	 Berging,	bewaking,	stalling	en	vervoer	 ?		 1.000,-	 	 ?		 1.000,-	 	 ?	 1.000,-
	 Arbeidsloon	bij	reparatie	langs	de	weg	 ?		 125,-	 	 ?		 125,-	 	 ?		 125,-
	 Extra	verblijfkosten	per	persoon,	per	dag	 ?		 50,-	 	 ?		 50,-	 	 ?		 50,-

Vervolg	op	de	volgende	pagina	



Gratis

Kinderen tot 
5 jaar zijn gratis 
meeverzekerd.

 
	 Verzekerde	bedragen	aanvullende	dekkingen	 Europa	 Europa	Plus	 Wereld	

  Vervolg vergoeding aanvullende dekkingen  

Peter en Karin genieten van een vakantie op een Grieks 
eiland. Tijdens een brommerrit door de bergen komt Peter 
ten val als gevolg van het slechte wegdek en breekt zijn 
enkel. Met één telefoontje naar de alarmcentrale wordt 
gelukkig de medische behandeling in het plaatselijke  
ziekenhuis en de vervroegde terugreis van zowel Peter als 
Karin geregeld en vergoed. Met daarnaast een vergoeding 
voor de noodzakelijke gemaakte extra taxikosten zijn  
Peter en Karin onbezorgd thuisgekomen.

	 Annulering	(indien	meeverzekerd)
	 Maximale	uitkering	per	persoon,	per	reis:	 ?	 1.500,-	***	 ?	 1.500,-	 ***	 ?	1.500,-	 ***	
	 Uitkering	wordt	voor	onderstaande	gebeurtenissen	
	 op	de	navolgende	wijze	berekend:
	 •	annulering,	annuleringskosten	voor	aanvang	van	de	reis	 	 kostprijs		 	 	 kostprijs		 	 kostprijs
	 Ongenoten	reisdagen:
	 •	vertrekvertraging		 dagvergoeding	 dagvergoeding	 dagvergoeding
	 •	langer	dan	8	uur	 	 max.	3	dagen	 max.	3	dagen	 max.	3	dagen
	 Ziekenhuisopname	(minimaal	1	overnachting):
	 •	tot	en	met	3	overnachtingen	 dagvergoeding	 dagvergoeding	 dagvergoeding
	 •	4	overnachtingen	of	meer	 dagvergoeding	 dagvergoeding	 dagvergoeding
	 •	voortijdige	terugkeer	 dagvergoeding	 dagvergoeding	 dagvergoeding
	 ***	Maximaal	per	polis,	per	jaar	 ?	 6.000,-	 	 ?	 6.000,-	 	 ?	6.000,-

	 Wintersportuitrusting	(indien	meeverzekerd)	 ?	 1.000,-	 	 ?	 1.500,-	 	 ?	1.500,-

	 Geld	(indien	meeverzekerd)
	 Per	reis,	per	polis	 	 ?		 500,-	 	 ?	 500,-	 	 ?	 500,-



• Lage premie
• Direct contact
• Prima voorwaarden
• 14 Dagen 
 bedenktijd
• Onderdeel SNS REAAL

Kies voor Proteq
Sluit de polis direct af op www.proteq.nl. U ontvangt uw polis vrijblijvend 14 dagen 

op zicht.

	   11. Hoe sluit ik de verzekering af?

De voordelen voor u op een rij:

•  Lage premie, al vanaf slechts 5 cent per dag.

•  Altijd goed verzekerd op reis, het hele jaar door.

•  Ruime basisdekking, waaronder watersport en medische kosten.

•  Kies zelf de dekking die bij u past.

•  Extra zekerheid met de voordelige aanvullende dekkingen.

•  Kinderen tot en met 4 jaar gratis meeverzekerd.

   12. Wat zijn de voordelen van de Proteq Doorlopende 
  Reisverzekering?

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 - 0776 (E	0,10 cent per minuut)

   13. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 



0900-0776

   14. Wie is Proteq? 

Proteq is 100% dochter van SNS REAAL

Proteq. Direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen recht-

streeks via onze website aan. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in 

de lage premie. De Proteq Doorlopende Reisverzekering biedt een lage premie, met een 

prima dekking en een zorgvuldige afhandeling.

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en

niet gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u

o.a. de voorwaarden gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen  

van Proteq, kunt u natuurlijk even bellen naar: 0900 - 0776 (E 0,10 cent per minuut) of 

kijken op www.proteq.nl. 

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Proteq Schadeverzekeringen N.V. kantoorhoudend te Heerhugowaard aan de 

Umbriëllaan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 37056150 en in het Wfd-register van de AFM onder vergunningnummer 

12000589.
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Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan	10,	1702	AJ	Heerhugowaard	
Postbus	600,	1800	AP	Alkmaar		
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!


