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✄

Eerst mensen, dan regels betekent 

dat wij u als klant centraal stellen. 

Uw persoonlijke wensen willen kennen

en uw zorgen willen delen. Zodat wij u

de zorg kunnen bieden die aansluit bij

uw wensen. Minder voorschriften en

regels, meer aandacht. Zilveren Kruis

Achmea. Eerst mensen, dan regels.
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Als u er eens lekker tussenuit gaat en zorgeloos wilt genieten, dan is het interessant om

de Tijdelijke Reisverzekering af te sluiten.

Bij Zilveren Kruis Achmea staat de mens centraal. Dit betekent dat we meer doen dan

alleen vergoeden van zoekgeraakte bagage. We willen u niet alleen behoeden voor financiële

risico’s, maar u ook bijstaan met hulp.

Achmea health Alarmcentrale

Met de Tijdelijke Reisverzekering van Zilveren Kruis Achmea kunt u altijd rekenen op

wereldwijde hulpverlening van de Achmea health Alarmcentrale, uitgevoerd door EuroCross

International. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat een team van hulpverleners, artsen en

verpleegkundigen klaar om u bij te staan. U wilt immers ook tijdens uw vakantie van de zorg

verzekerd zijn die u nodig heeft.

De hulpverlening waar u op kunt rekenen:

• U krijgt 24-uurs begeleiding van een medisch team bij een medische behandeling in het

buitenland;

• De alarmcentrale houdt contact met de behandelende specialisten in het buitenland;

• Als u de artsen niet goed verstaat, vertelt de alarmcentrale u wat er aan de hand is;

• In geval van nood regelt de alarmcentrale evacuatie naar een ander ziekenhuis;

• De alarmcentrale regelt repatriëring onder begeleiding van een arts of verpleegkundige.

Een veilig gevoel

Met uw eigen auto op vakantie geeft een veilig gevoel, omdat u kunt vertrouwen op de

Achmea health Alarmcentrale. Indien u voor de dekking Automobilistenhulp heeft gekozen,

regelt de alarmcentrale de hulpverlening wanneer u autopech heeft. Na uw melding zorgen zij

ervoor dat de dichtsbijzijnde specialist in Nederland of in het buitenland zo snel mogelijk ter

plekke is om u weer op weg te helpen. Ook bij een ongeval biedt de alarmcentrale zowel

technische als medische ondersteuning. Mocht het nodig zijn, dan verzorgen zij vervangend

vervoer voor u, zodat u uw vakantie kunt voortzetten.

Het kan altijd gebeuren; onverwachte problemen tijdens uw verblijf in het buitenland.

Een gestolen paspoort, verlies van waardedocumenten of erger; een naast familielid thuis

wordt plotseling ernstig ziek. Gelukkig kunt u ook dan een beroep doen op de Achmea health

Alarmcentrale. Met slechts één telefoontje naar onze alarmcentrale regelen zij voor u alle

praktische zaken.

Van zorg verzekerd
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Bagagedekking

Met de Tijdelijke Reisverzekering is uw bagage verzekerd tegen diefstal, verlies,

vermissing of beschadiging tot maximaal € 2.250,– per verzekerde per reis. Er geldt een eigen

risico van € 75,– per gebeurtenis.

Hulpverlening en vergoeding extra kosten

Tijdens uw vakantie ziek worden of betrokken raken bij een ongeval is al vervelend

genoeg. Een telefoontje naar de Achmea health Alarmcentrale en u bent verzekerd van de

benodigde hulpverlening. Als u uw vakantie plotseling moet afbreken wegens onverwachte

ziekte of overlijden van naaste familieleden, dan vergoedt de Tijdelijke Reisverzekering de extra

kosten die daaruit voortvloeien. De Achmea health Alarmcentrale regelt de terugreis voor u,

zodat u zo snel mogelijk weer thuis bent.

Ongevallendekking

Als één van de verzekerden tijdens de vakantie een ongeval krijgt dat blijvende

invaliditeit of overlijden tot gevolg heeft, biedt Zilveren Kruis Achmea een ruime uitkering.

Rechtsbijstanddekking

Indien zich tijdens uw reis een gebeurtenis voordoet waardoor een juridisch probleem

ontstaat, kunt u aanspraak maken op rechtsbijstand. Bij Zilveren Kruis Achmea bent u

verzekerd voor de kosten van verhaal- en contractrechtsbijstand. Daarnaast schieten wij

waarborgsommen voor.
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Vervangend vervoer en verblijf

Gaat uw auto, aanhanger of caravan onverwacht kapot en kan die niet binnen 2

werkdagen gerepareerd worden, dan kunt u toch uw reis voortzetten. De Achmea health

Alarmcentrale regelt vervangend vervoer voor u. Gebeurt er iets met uw vakantieverblijf,

bijvoorbeeld als uw caravan door een botsing total loss is geraakt, dan bent u verzekerd

voor de extra verblijfkosten.

Extra voordeel met Achmea health

Heeft u een particuliere ziektekostenverzekering, of een ziekenfondsverzekering of

StandaardPakketPolis met een aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis Achmea dan kunt u

gebruik maken van alle extra’s van Achmea health:

• U kunt voor niet-spoedeisende vragen voor of tijdens uw vakantie gratis advies krijgen van

de Achmea health Vakantiedokter;

• Uw vaccinaties voor het buitenland worden vergoed;

• Op www.zilverenkruis.nl vindt u in de health Shop allerlei handige artikelen die u helpen

zorgeloos op reis te gaan, zoals een EHBO-reispakket of een Dentpack voor

gebitsproblemen tijdens uw vakantie.
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Heerlijk

ontspannen

in de 

vrije natuur.
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Een aantal dekkingen uit het basispakket:

• volledige bagagedekking met een verzekerd bedrag tot € 2.250,– per verzekerde en een

eigen risico van € 75,– per gebeurtenis;

• foto- en filmapparatuur is binnen de bagagedekking tot maximaal € 1.100,– per polis

verzekerd; 

• bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval een ruime uitkering per

verzekerde;

• kosten van rechtsbijstand tot maximaal € 11.350,–;

• medische bijstand, begeleiding en repatriëring bij ziekte of ongeval;

• vergoeding van extra reis- en verblijfkosten bij ziekte of ongeval;

• kosten van terugkeer wegens overlijden of levensgevaar van naaste familieleden;

• kosten van opsporing, redding of berging;

• schade aan (zaken in) logiesverblijven tot € 350,–;

• extra verblijfskosten in geval van uitval tent of vakantieverblijf.
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Extra onderdelen meeverzekeren

De Tijdelijke Reisverzekering kunt u uitbreiden met de volgende aanvullende onderdelen.

Zo stemt u de verzekering helemaal af op uw wensen en reisbehoeften.

Geneeskundige- en tandheelkundige kosten

Heeft u bij Zilveren Kruis Achmea een aanvullende verzekering bij uw ziekenfonds of

StandaardPakketPolis, of heeft u een particuliere ziektekostenverzekering, dan hoeft u de

module Geneeskundige en tandheelkundige kosten niet af te sluiten. Deze kosten zijn dan al

verzekerd!

Als u een particuliere ziektekostenverzekering met een eigen risico heeft en u wilt dit

tijdens uw reis afdekken, dan kunt u de module wel afsluiten. Bent u, of is één van uw

reisgenoten, niet bij Zilveren Kruis Achmea voor ziektekosten verzekerd? Dan raden wij u aan

om te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar of u verzekerd bent voor geneeskundige- en

tandheelkundige kosten in het buitenland.

Sportdekking

Gaat u tijdens uw vakantie een sport beoefenen, zoals bijvoorbeeld duiken, skiën,

bergbeklimmen of parachutespringen, dan sluit u de sportdekking af. In dat geval zijn ook de

risico’s meeverzekerd die u loopt tijdens het beoefenen van deze sporten.

Werelddekking

Met de Tijdelijke Reisverzekering kunt u in Europa, de landen grenzend aan de

Middelandse Zee en de Canarische Eilanden op vakantie. Trekt u verder de wereld in, dan sluit

u de werelddekking af.

Automobilistenhulp

Als uw auto tijdens de vakantie kapot gaat, regelt de Achmea health Alarmcentrale de

reparatie. Indien nodig worden onderdelen voor de auto toegestuurd. Is de auto niet meer te

repareren, dan brengen wij uw auto naar Nederland. Is de bestuurder niet meer in staat om

naar huis te rijden, dan zorgen wij voor een vervangende bestuurder.

Gelddekking

U kunt contant geld en cheques meeverzekeren tot maximaal € 350,– per polis.
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Premies per dag

Basispakket Europadekking € 0,80

(Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd)

Premies voor de aanvullende onderdelen

Geneeskundige- en tandheelkundige kosten (per dag, per persoon) € 0,35

Sportdekking (per dag, per persoon) € 0,85

Werelddekking (per dag, per persoon) € 0,70

Automobilistenhulp (per reis, per polis)  € 12,70

Gelddekking (per dag, per polis) € 0,45

Annuleringskostenverzekering

Een geplande vakantie af moeten zeggen of een vakantie vroegtijdig afbreken, is niet

alleen een teleurstelling, maar in veel gevallen ook een financiële tegenvaller. Denkt u

daarom aan de Annuleringskostenverzekering. De Annuleringskostenverzekering moet u

binnen 7 dagen na boeking van de reis afsluiten. De premie van de

Annuleringskostenverzekering bedraagt slechts 4,3% van de reis- of huursom.

Belangrijk

Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd. Wanneer u deze reisverzekering

afsluit, is het van belang dat u altijd beschikt over een Nederlandse ziektekostenverzekering.

U kunt met de Tijdelijke Reisverzekering voor een periode van 180 aaneengesloten dagen op

vakantie. De poliskosten bedragen € 3,50. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 7%

assurantiebelasting.
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Aanvraagformulier
Tijdelijke Reisverzekering

Gegevens verzekeringnemer

Naam +voorletter(s) Man  Vrouw

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon overdag Telefoon ’s avonds

Gegevens van alle te verzekeren personen

Wilt u de gegevens van alle te verzekeren personen vermelden! Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Geboortedatum Geneeskundige en Sportdekking
dag-maand-jaar tandheelkundige kosten

- - ja   nee ja   nee

- - ja   nee ja   nee

- - ja   nee ja   nee

- - ja   nee ja   nee

- - ja   nee ja   nee

- - ja   nee ja   nee

Land van bestemming

Mijn reisverzekering moet ingaan op:

Datum vertrek - - 

en eindigen op:

Datum thuiskomst - - 

Gewenste uitbreiding op de Tijdelijke Reisverzekering

Automobilistenhulp Werelddekking Gelddekking

Annuleringskostenverzekering

Boekingsdatum reis Datum vertrek

- - - - 

Totale reissom Datum thuiskomst

€ - - 

Vul nu het formulier aan de achterzijde in.
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Ondertekening verzekeringnemer

Hierbij machtig ik Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

het verschuldigde bedrag (inclusief assurantiebelasting) 

automatisch af te schrijven van mijn bank-/gironummer

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens

gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een

verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van preventie. Ook kunnen 

wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij 

Zilveren Kruis Achmea, Postbus 31000, 2200 GM  NOORDWIJK.

Datum Woonplaats Handtekening verzekeringnemer

- - 

Stuur dit formulier in een gesloten envelop zonder postzegel naar: Zilveren Kruis Achmea

Antwoordnummer 93020

2200 ZC  NOORDWIJK

✄
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Neem dan contact op met één van onze adviseurs op het telefoonnummer 0900- 8435

(€ 0,05 pm). Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en op

zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Of kijk op internet: www.zilverenkruis.nl

U vindt onze winkels in de volgende plaatsen

Haarlem (noord) Rotterdam (centrum)

Rijksstraatweg 56 Westblaak 214

Haarlem (zuid) Rotterdam (zuid)

Andalusië 15 Zuidplein 106

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Er zijn ook 4 mobiele winkels die u op 50 standplaatsen in Nederland tegen kunt komen.

Wilt u weten waar en wanneer ze bij u in de buurt zijn, belt u dan 0900 - 8435 (€ 0,05 pm).

Of kijk op internet: www.zilverenkruis.nl

Direct afsluiten?
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Tijdelijke Reisverzekering

af te sluiten
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Tijdens uw vakantie bent u van de zorg verzekerd, die u

nodig heeft.

U kunt de Tijdelijke Reisverzekering op maat samenstellen.

Heeft u bij Zilveren Kruis Achmea een aanvullende
verzekering bij uw ziekenfonds of standaardpakketpolis, of
heeft u een particuliere ziektekostenverzekering, dan bent
u niet onnodig dubbel verzekerd voor geneeskundige
kosten.

Tijdens uw vakantie krijgt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week hulpverlening van de Achmea health Alarmcentrale.

Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Standaard een prima ongevallen- en
rechtsbijstanddekking. 

Zilveren Kruis Achmea staat voor Eerst mensen, dan regels.
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