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Allianz Global Assistance

Globetrotter
Verzekering
Productkaart

Premieoverzicht* Europa Wereld

Algemene dekkingen

SOS hulpverlening Tot 1 jaar
€ 10,50

> 1 jaar 
€ 11,-

Tot 1 jaar
€ 20,-

> 1 jaar 
€ 22,-

Bagage Budget 
€ 3,-

Comfort 
€ 6,-

Premium 
€ 9,-

Budget 
€ 3,50

Comfort 
€ 7,00

Premium 
€ 10,50

Medische Kosten Aanvullend
€ 8,50

Volledig 
€ 29,50

Aanvullend
€ 10,-

Volledig 
€ 34,50

Ongevallen € 2,75
Rechtsbijstand € 2,50
Aansprakelijkheid € 3,-

Aanvullende dekkingen
SOS autohulp (per polis per maand) € 7,50
Wintersport en bijzondere sporten € 2,75

Algemene dekkingen
SOS hulpverlening

Maximaal:
Opsporings- en reddingsacties € 50.000,- per persoon per gebeurtenis
Repatriëring verzekerde + één reisgenoot Kostprijs
Reiskosten a.g.v. een ongeval Kostprijs
Verblijfskosten a.g.v. een ongeval € 75,- per persoon per dag
Onvoorziene extra reis- en verblijfskosten 
i.v.m. oponthoud, natuurgeweld of staking

Terugreiskosten na het einde van de 
voorgenomen verblijfsduur per open-
baar vervoer naar Nederland, kostprijs. 
Extra verblijfskosten, max. € 75,- per dag

Telecommunicatiekosten € 100,- per persoon per polis

Ongevallen (bedragen per persoon per polis)
Maximaal:

Bij overlijden Standaard € 25.000,-. 
Bij beoefening bijzondere (winter)sport 
of uitvoering werk met verhoogd risico 
€ 5.000,-

Bij blijvende invaliditeit Standaard € 75.000,-. 
Bij beoefening bijzondere (winter)sport 
of uitvoering werk met verhoogd risico 
€ 25.000,-

Bagage (bedragen per persoon per polis) Budget Comfort Premium
Verzekerd bedrag reisbagage € 1.500,- € 3.500,- € 5.000,-
Eigen risico per gebeurtenis bij schade 
aan bagage € 75,- € 50,- € 0,-

Vergoeding elektrische apparatuur € 500,- € 1.750- € 3.500,-
per 
voorwerp 
€ 1.750,-

Vergoeding mobile device: smartphones, 
tablets, laptops

€ 350,- € 500,- € 750,-

Vergoeding overige bagage, per voorwerp € 350,- € 500,- € 1.000,-
Vergoeding tijdens reis aangeschafte 
goederen € 200,- € 350,- € 500,-

Vergoeding schade aan logies/verblijf  € 350,- € 500,- € 1.000,-
Contant geld € 200,- € 350,- € 500,-

Medische kosten*
(bedragen per persoon per polis) Maximaal:

Aanvullend Volledig
Telefonisch advies van de Nederlandse 
Reisarts

Gratis Gratis

Buitenland

Dokters- en ziekenhuiskosten Kostprijs Kostprijs
Vergoeding tandheelkundige kosten bij 
spoedeisende hulp

€ 250,- € 250,-

Aanschaf/huur krukken of rolstoel € 250,- € 250,-

Nederland

Dokters- en ziekenhuiskosten € 25.000,- € 25.000,-
Krukken en rolstoel € 250,- € 250,-
Nabehandeling € 1.000,- € 1.000,-

Rechtsbijstand (bedragen per polis)

Europa Kostprijs
Buiten Europa € 5.000,- voor contractuele geschillen of 

€ 50.000,- voor overige gebeurtenissen

Aansprakelijkheid (bedragen per polis)

Uitkering voor aansprakelijkheid € 1.000.000,-
Uitkering voor aansprakelijkheid Australië € 1.500.000,-

* Zie ‘Medische Kosten Aanvullend of Volledig’ op de achterzijde.

Productsamenvatting
Duur van de 
verzekering

1 - 24 maanden, minimum premie  
2 maanden.

Poliskosten Eenmalig € 4,50. Maximaal 9 personen, mogelijk-
heid om ook niet-gezinsleden te verzekeren.

Dekkingsgebied Europa of Wereld.

Jongerenkorting Iedere verzekerde onder 27 jaar op de polis krijgt 
10% korting op alle algemene en aanvullende 
dekkingen.

Assurantie- 
belasting

Assurantiebelasting is volledig van toepassing op 
Rechtsbijstand, Aansprakelijkheid, SOS autohulp en 
de Assistant Services. Het is deels van toepassing op 
SOS hulpverlening, Bagage en de poliskosten.
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Unieke voordelen:
•  Flexibel op te bouwen, beter op maat samen te stellen
•  Korting voor jongeren onder 27 jaar
•  Studie en werk gratis meeverzekerd
•  Werk met verhoogd risico tegen een toeslag mee te verzekeren
•  Unieke diensten Geld Service en Persoonlijke Reisassistent
•  Assistant Services voor extra zekerheid op reis

Medische kosten Aanvullend* of Volledig
Als verzekerde voor langere tijd naar het buitenland gaat en daar ook gaat werken, 
is het mogelijk dat de zorgverzekering niet langer geldig is. In dat geval is het goed 
om Medische kosten Volledig af te sluiten. De  verzekerde heeft hiermee recht op 
vergoeding van medisch noodzakelijke kosten, ook wanneer er geen sprake is van 
een Nederlandse zorgverzekering. 
Let goed op, de zorgverzekeraar bepaalt in welke gevallen de zorg verzekering 
in het buitenland wel of niet geldig is. De verzekerde moet dit daarom 
zelf altijd goed navragen. Een adviesschema hiervoor is ook te vinden op 
www.globetrotterservice.nl.

*  Medische kosten Aanvullend kan alleen worden afgesloten in combinatie met een 
Nederlandse zorgverzekering.

Geld Service
De Geld Service is bedoeld voor reizigers in het buiten land die, door bijvoorbeeld 
verlies of beschadiging van hun bankpas, geen toegang hebben tot hun geld. In 
dat geval kan Allianz Global Assistance tijdelijk een bedrag beschik baar stellen.

Assistant Services
Met de Assistant Services kan de verzekerde met nog meer zekerheid genieten 
van het lange verblijf in het buitenland. Deze diensten helpen de reiziger in nood. 
Precies op het moment dat het nodig is, nog tijdens de reis. Hoe werkt het en 
wat zijn de kosten?

SMS Assistant - Gratis voor iedere verzekerde
De gebruiker van deze service laat op www.assistant-services.nl weten waar hij/zij 
op reis is. Als er zich in die periode in die regio problemen voordoen zoals een 
natuurramp of bijvoorbeeld politieke instabiliteit, wordt de gebruiker hierover 
direct per sms (en e-mail) geïnformeerd. Vaak nog voor het op de radio of tv 
komt. Wel zo’n veilig gevoel.

Luggage Assistant - € 12,95 per persoon
Stickers en labels met unieke ID-codes kunnen aan koffers, portemonnees, etc. 
bevestigd worden. Wanneer iemand één van de eigendommen terugvindt, kan 
hij/zij het telefoonnummer dat op het label staat bellen. De vinder en eigenaar 
worden met elkaar in contact gebracht zodat de spullen weer bij de eigenaar 
terugkomen. Wanneer nodig wordt door ons een koerier ingeschakeld. 

Kid Assistant - € 9,95 per persoon
Jonge kinderen dragen een polsbandje met telefoonnummer en speciale code. 
Wie het kindje opvangt, kan het telefoonnummer van het bandje bellen en wordt 
zo in contact gebracht met de ouders of andere opgegeven contact personen. 
Indien nood zakelijk vergoeden we ook de (taxi)kosten om je met je kind te 
herenigen.

Life Assistant - € 9,95 per persoon
Op een sticker, bandje en label staat een telefoonnummer en speciale code. 
Wanneer de drager hiervan door bijvoorbeeld een ongeval niet aanspreekbaar is, 
kunnen het telefoon nummer en de unieke code gebruikt worden om  medische 
gegevens voor hulpdiensten beschikbaar te maken. Ook worden familie en 
 verzekeraars direct geïnformeerd.

Persoonlijke Reisassistent
Waar is hier het dichtstbijzijnde vliegveld? Waar vind ik de Nederlandse 
 ambassade? Welk nummer moet ik bellen om mijn bankpas te blokkeren? Mag 
ik de verzekering tijdens de reis wijzigen? De Persoonlijke Reisassistent maakt 
onder deel uit van de alarm centrale van Allianz Global Assistance en helpt 24/7 
 antwoord te vinden op dit soort vragen. Dus ook als de nood iets minder hoog is.

Meer informatie en handige tips voor een 
lang verblijf in het buitenland vind je op 
www.globetrotterservice.nl.


