
Aanbod voor en reiseverzerking

RSD-premium verzekeringspakket (tot 17 dagen)

RSD-Reisannuleringsverzekering 
REISANNULERINGSVERZEKERING

Als u wegens een verzekerde reden een reisboeking 
annuleert of een reis pas later begint, vergoeden 
wij u de contractueel verschuldigde annuleringskos-
ten resp. de meerkosten voor de heenreis.
Verzekerde redenen zijn b.v.:

 ❍ Letsel door een ernstig ongeval
 ❍ Onverwachte en ernstige ziekte
 ❍ Overlijden
 ❍ Verlies van werk
 ❍ Aangaan van een arbeidsovereenkomst
 ❍ Verandering van werk
 ❍ Werktijdverkorting

Eigen risico! Enige uitzondering: ambulante behan-
delingen. In dit geval bedraagt het eigen risico 20% 
van de te vergoeden schade, evenwel met een mi-
nimum van 25,– EUR per verzekerde persoon.

Terug antwoord  aan:

RSD-Reiseservice Deutschland

Telefoon: 020 80 86 200

PREMIE
Reisprijs  per 
persoon dan EUR

per persoon
EUR

Code

  300,– 41,– 601985

  600,– 53,– 601986

  900,– 65,– 601987

1.200,– 79,– 601988

1.600,– 92,– 601989

2.000,– 102,– 601990

2.500,– 126,– 601991

3.000,– 145,– 601992

vanaf 3.001,– 209,- 601993

PREMIE
Uitbreidung
van

per persoon 
EUR

Code

  7 dagen 19,– 601994

14 dagen 32,– 601995

21 dagen 45,– 601996

28 dagen 57,– 601997

35 dagen 69,– 601998

42 dagen 81,– 601999

PREMIE
Reisprijs per 
persoon dan EUR

per persoon
EUR

Code

  300,– 25,– 601976

  600,– 32,– 601977

  900,– 39,– 601978

1.200,– 49,– 601979

1.600,– 55,– 601980

2.000,– 65,– 601981

2.500,– 89,– 601982

3.000,– 99,– 601983

vanaf 3.001,– 3,7 % 601984

Geldt uitsluitend voor prestaties die via RSD geboekt zijn. 

Kan direct bij de boeking worden afgesloten of ten laatste tot 30 dagen voor het begin van de reis. Liggen tussen de reisboeking en het begin van 

de reis minder dan 30 dagen, dan moet de verzekering binnen 3 werkdagen na de reisboeking worden afgesloten.
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REISANNULERINGSVERZEKERING

Prestatiebeschrijving zie reisannuleringsverzekering
Eigen risico: Het eigen risico bedraagt 20 % van 
de vergoedbare schade, maar ten minste 25 euro 
per verzekerde persoon. 

VAKANTIEGARANTIE 
(REISONDERBREKINGSVERZEKERING)

Terugbetaling van de kosten voor:
 ❍ De niet genoten reisonderdelen bij een te laat 
begin van de reis, vanwege een verzekerde re-
den, of wanneer een openbaar verkeersmiddel 
vertraging heeft en er daarom een aansluitend 
verkeersmiddel wordt gemist, en de reis met 
vertraging wordt voortgezet

 ❍ De aantoonbaar tot stand gekomen bijkomende 
kosten voor de terugreis bij een voortijdige stopzet-
ting van de reis of een te late terugkeer van de reis

 ❍ De verzekerde reisprijs bij een voortijdige stopzet-
ting van de reis tijdens de 1ste helft van de ver-
zekerde reis, max. binnen de eerste 8 reisdagen, 
later naar evenredigheid.

Bij onderbreking van de reis:
 ❍ de niet in aanspraak genomen verzekerde  
reis prestaties

Bij een te late terugreis:
 ❍ Meerkosten voor het hotel tot max. 2.500,– EUR
 ❍ De aantoonbaar tot stand gekomen extra 
terugreiskosten bij vertraging van openbare 
verkeersmiddelen van meer dan 2 uur 

Verzekerde redenen zijn b.v.:
 ❍ Letsel door een ernstig ongeval
 ❍ Onverwachte en ernstige ziekte, overlijden
 ❍ Aanzienlijke schade aan het eigendom
 ❍ Vertraging van verkeersmiddelen
 ❍ Natuurrampen en natuurverschijnselen in het  
vakantieoord

 ❍ Eigen risico: Het eigen risico bedraagt 20 % van 
de vergoedbare schade, maar ten minste 25 euro 
per verzekerde persoon.

REIS-ZIEKTEVERZEKERING

Kostenvergoeding voor:
 ❍ medisch noodzakelijke ambulante en klinische 
behandeling in het buitenland

 ❍ ziekenvervoer in het buitenland naar de 
 klinische behandeling en terug naar de  
verblijfplaats in het buitenland

 ❍ medisch zinvolle en door een arts  
voorgeschreven repatriëring.

 ❍ Het eigen risico bedraagt 100 euro  
per verzekerd geval.

VERZEKERING TEGEN NOODGEVALLEN

Helpt bij noodgevallen, waarin de verzekerde  
persoon tijdens zijn reis kan terechtkomen.

 ❍ Kostenovernameverklaring (lening) tegenover 
ziekenhuizen

 ❍ Ziekenvervoer tot 2.500,– EUR 
 ❍ Zoek-, reddings- en bergingskosten bij ongeval 
tot 5.000,– EUR

 ❍ Overbrengings- en begrafeniskosten
 ❍ Hulp bij verlies van betalingsmiddelen en  
documenten

 ❍ Overname van de terugreiskosten bij een 
schade aan de eigendom in de woonplaats en 
kostenovername voor noodzakelijke noodrepa-
raties

 ❍ Overname van het door de motorrijtuigcasco-
verzekering belaste eigen risico tot 500,– EUR 
bij een schade aan een in de woonplaats  
achtergelaten personenauto

 ❍ Geen eigen risico
Wereldwijde alarmservice op reizen
Tel. +49 221 8277 9898 

REISONGEVALLENVERZEKERING

Er wordt tot uitkering overgegaan indien zich tij-
dens de reis ongevallen voordoen, die de invalidi-
teit of de dood van de verzekerde persoon tot ge-
volg hebben. Verzekerde bedragen

 ❍ In geval van 
 arbeidsongeschiktheid 20.000,– EUR

 ❍ In geval van overlijden1 40.000,– EUR
 ❍ Voor bergingskosten 5.000,– EUR
 ❍ Voor kosten van cosmetische  
operaties 5.000,– EUR

1)  Bij kinderen tot 18 jaar 10.000,– EUR

REISBAGAGEVERZEKERING

Verzekerd bedrag: 
 ❍ Voor individuele personen 2.000,– EUR
 ❍ Geen eigen risico 


