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Advieskaart

 Zakenreisverzekering
Advieskaart
 Informatie voor de adviseur

Kenmerken
De verzekering biedt dekking voor schade tijdens zakenreizen en vakanties van maximaal 180 
dagen. De verzekering heeft bovengemiddeld hoge verzekerde bedragen voor bagage, annulering 
en rechtsbijstand en er is standaard dekking voor wintersport. De volgende onderdelen kunnen er 
deel van uitmaken.

 –  Ziektekosten (aanvullend op de zorgverzekering)
 –  Buitengewone kosten
 –  Bagage
 –  Ongevallen
 –  Rechtsbijstand
 –  Automobilistenhulp
 –  Annuleringskosten

Standaard is er geen dekking buiten Europa en voor vakanties waarbij uw relatie wintersporten 
en/of avontuurlijke sporten beoefent. Voor deze dekking moet een aanvulling worden 
meeverzekerd. 

De annuleringskostenverzekering kan worden uitgebreid met dekking voor een zaakwaarnemer. 
Kan deze persoon zijn rol als zaakwaarnemer niet uitvoeren door een reden die gedekt 
is volgens de voorwaarden? Dan kan de verzekeringnemer aanspraak maken op een 
annuleringskostenvergoeding.

Wilt u meer weten? 
Meer informatie vindt u op onze productpagina. Daar vindt u ook het IPID voor dit product.

Doelgroep
De verzekering is bestemd voor mensen die regelmatig naar het buitenland reizen voor zakelijke 
doeleinden. 

De volgende beperkingen kunnen belangrijk zijn om te bepalen of iemand binnen de doelgroep 
valt:

 –  Voor mensen die werken in de sector personenvervoer geldt dat er geen dekking is voor 
schade ontstaan tijdens of in direct verband met een vlucht, vaar- of busreis. 

 –  Voor mensen die reizen naar risicogebieden geldt dat de dekking beperkt is voor medische 
evacuatie en vervoer van het stoffelijk overschot. De ongevallendekking vervalt in die regio’s.

Dit product is niet geschikt voor mensen die:
 – al verzekerd zijn op een collectieve reisverzekering van de werkgever;
 – uitvoerende werkzaamheden verrichten in de sectoren transport, offshore, bouw en 

schoonmaak;
 – werkzaamheden uitvoeren als sportleraar of professionele wedstrijdsporter;
 – een minimale dekking willen tegen een zo laag mogelijke prijs.
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Doel
Het verzekeren van schade die kan ontstaan tijdens zakenreizen en vakanties. 

Zijn er kosten die niet in de premie zitten?
Nee, we rekenen geen andere kosten dan de premie.

Wijze van distributie
Dit product kan aangeboden met en zonder advies. Wel moet er altijd een adviseur als 
bemiddelaar optreden. Als u zonder advies wilt bemiddelen (execution only) dan kunt u bij uw 
accountmanager toestemming hiervoor vragen.


