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Allianz Global Assistance

Vergelijkingsoverzicht 

Doorlopende Particuliere  
Reisverzekering

In dit vergelijkingsoverzicht ziet u de belangrijkste verschillende tussen de oude Doorlopende Particuliere 
Reisverzekering (DPR) en de nieuwe Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering (DRAV22) van Allianz Global 
Assistance. Onze vernieuwde verzekering bestaat uit vaste pakketten, met dekkingen die passen bij deze tijd. Zo 
is bijvoorbeeld een dekking als u in quarantaine moet vanwege Covid-19 standaard opgenomen. Ook een dekking 
voor Bagage is vanaf nu standaard verzekerd. Voor uitgebreide informatie over de dekkingen en vergoedingen kunt 
u kijken in onze verzekeringsvoorwaarden, DRAV22.

Reisverzekering

SOS kosten
p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld

Verzekerd
 • Bij ziekte of ongeval

 - Extra verblijfkosten € 75,- per dag
 - Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende prijs
 - Kosten van ziekenhuisbezoek € 75,- per polis per reis
 - Kosten van overkomst van familie in geval 

van levensgevaar
 - Reiskosten (max.  

2 familieleden)  
Kostende prijs

 - € 75,- p.p. per dag 
(max. 2 familieleden/
max. 10 dagen)

 - Kosten van opsporings- en reddingacties Kostende prijs
 • Overlijden van verzekerde buitenland

 - Vervoerskosten stoffelijk overschot naar NL, 
          of

Kostende prijs

 - Begrafenis in het buitenland Tot kosten van  
vervoerskosten naar NL

 - Extra kosten gezinsleden/reisgenoot Reiskosten, kostende prijs

 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-
meereizende familie tot 2e graad
 - Extra terugreiskosten naar NL verzekerde Kostende prijs
 - Extra kosten van terugkeer naar de 

reisbestemming 
Kostende prijs

OUD (DPR) NIEUW (DRAV22)

SOS hulpverlening

Verzekerd
• Bij ziekte of ongeval

 - Extra verblijfkosten € 100,- per dag

 - Extra terugreiskosten naar Nederland Noodzakelijke kosten
 - Kosten van ziekenhuisbezoek € 250,- per polis
 - Kosten van overkomst van familie in geval 

van levensgevaar
 - Noodzakelijke kosten 

(max. 2 familieleden)

 - € 100,- p.d. (max.  
2 familie leden/max. 

 - Kosten van opsporings- en reddingacties Noodzakelijke kosten
• Overlijden van verzekerde buitenland

 - Vervoerskosten stoffelijk overschot naar NL, 
          of

Noodzakelijke kosten

 - Begrafenis in het buitenland Tot kosten van  
vervoerskosten naar NL

 - Extra kosten gezinsleden/reisgenoot € 100,- p.d. voor 
 verblijfskosten

• Ziekte, ongeval of overlijden van niet-
meereizende familie tot 2e graad
 - Extra terugreiskosten naar NL verzekerde Noodzakelijke kosten
 - Extra kosten van terugkeer naar de  

reisbestemming 
Noodzakelijke kosten voor 
maximaal 2 personen

SOS kosten
Deze dekking heet voortaan SOS hulpverlening. Rechtsbijstand is vanaf nu een vast onderdeel van de dekking SOS 
hulpverlening. Wij hebben een aantal verzekerde bedragen in de dekking SOS hulpverlening verhoogd.
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• Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
 - Kosten van overkomst van familie als  

verzekerde alleenreizend wordt
Noodzakelijke kosten

 - Verblijfkosten 1 familielid/max. 10 dagen € 100,- p.p. per dag

• Schade aan eigendom verzekerde in NL
 - Extra terugreiskosten naar Nederland Noodzakelijke kosten

• Uitvallen van de bestuurder Apart verzekerd in de 
dekking SOS Autohulp

 - Terugreiskosten naar NL, trein (2e klas)
 - Extra verblijfkosten

• Uitvallen van het motorrijtuig Apart verzekerd in de 
dekking SOS Autohulp

 - Terugreiskosten naar NL, trein (2e klas)
     en/of

 - Huurkosten vervangend vervoermiddel

 - Extra verblijfkosten

• Uitvallen van (brom)fiets Niet verzekerd
 - Terugreiskosten naar NL trein (2e klas)

     of
 - Huurkosten vervangend vervoermiddel

     of
 - Extra verblijfkosten 
 - Kosten van vervoer naar/van logies-,  

verhuur- en/of reparatiebedrijf
• Gedwongen oponthoud

 - Extra verblijfkosten € 100,- per dag
 - Extra terugreiskosten naar NL Noodzakelijke kosten

• Gedwongen oponthoud quarantaine
 - Extra kosten terugreis Noodzakelijke kosten
 - Extra verblijfskosten € 100,- per dag tot max  

€ 1.000 per polis per reis
• Uitvallen van het verblijf

 - Huurkosten vervangend verblijf bij uitval 
binnen 7 dagen voor aanvang van de 
dekkingsperiode 

€ 125,- p.d. voor max.  
30 dagen

 - Huurkosten vervangend verblijf bij uitval 
tijdens de dekkingsperiode 

€ 100,- per dag tot  
max. de voorgenomen 
verblijfsduur

• Telecommunicatiekosten
 - Met Alarmcentrale Noodzakelijke kosten
 - Met anderen € 150,- per gebeurtenis

• Toezending medicijnen, kunst-/hulpmiddelen Noodzakelijke kosten
• Terugreiskosten huisdier Noodzakelijke kosten

OUD (DPR) NIEUW (DRAV22)

 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
 - Kosten van overkomst van familie als 

verzekerde alleenreizend wordt
Reiskosten (max. 1 
familielid), kostende prijs

 - Verblijfskosten 1 familielid/max 10 dagen  € 75,- p.p. per dag
 • Schade aan eigendom verzekerde in NL

 - Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende prijs
 • Uitvallen van de bestuurder

 - Terugreiskosten naar NL, trein (2e klas) Kostende prijs
 - Extra verblijfkosten € 75,- p.p. per dag voor 

max. 10 dagen
 • Uitvallen van het motorrijtuig

 - Terugreiskosten naar NL, trein (2e klas) Kostende prijs
     en/of

 - Huurkosten vervangend vervoermiddel € 100,- per dag, max.  
€ 2.500,- per polis per jaar

 - Extra verblijfkosten € 75,- (p.p. per dag, max. 
10 dagen)

 • Uitvallen van (brom)fiets 
 - Terugreiskosten naar NL trein (2e klas) Kostende prijs

     of
 - Huurkosten vervangend vervoermiddel € 25,- per dag, per polis 

per jaar € 500,-
     of

 - Extra verblijfkosten € 75,- p.p. per dag, max. 
5 dagen

 - Kosten van vervoer naar/van logies-, 
verhuur- en/of reparatiebedrijf

€ 100,- per polis per 
gebeurtenis

 • Gedwongen oponthoud
 - Extra verblijfkosten € 75,- p.p. per dag 
 - Extra terugreiskosten naar NL Kostende prijs

 • Gedwongen oponthoud quarantaine Niet verzekerd
 - Extra kosten terugreis
 - Extra verblijfskosten

 • Uitvallen van het verblijf
 - Huurkosten vervangend verblijf bij uitval 

binnen 7 dagen voor aanvang van de 
dekkingsperiode 

€ 50,- p.p. per dag voor 
max. 3 weken

 - Huurkosten vervangend verblijf bij uitval 
tijdens de dekkingsperiode 

€ 50,- p.p. per dag tot 
max. de voorgenomen 
verblijfsduur

 • Telecommunicatiekosten € 100,- per gebeurtenis

 • Toezending medicijnen, kunst-/hulpmiddelen Kostende prijs
 • Terugreiskosten huisdier Kostende prijs
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Reisbagage
p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld

Verzekerd
 • Diefstal, vermissing beschadiging bagage € 3.500,-

 • Eigen risico € 50,-
 • Foto-/film-/video-/dvd-/computerapparatuur € 1.750,-

 - Per voorwerp
 • Kostbaarheden € 500,-
 • Telecommunicatie-apparatuur € 350,-
 • Contactlenzen en brillen € 350,-
 • Muziekinstrumenten € 500,-
 • Reisdocumenten
 • Tandprothesen/gehoorapparatuur € 350,-
 • Gereedschappen € 350,-
 • Fietsen € 350,- (franchise €  35,-)
 • Geld en reischeques keuze tegen extra premie

€ 750,- per polis per reis
€ 1.500,- per polis per jaar

 - Eigen risico € 50,- per polis per reis
 • Medische apparatuur € 1.250,-
 • Goederen tijdens de reis aangeschaft € 350,-
 • Giften voor derden € 250,-
 • Uitrusting voor beoefening van bijzondere 

(winter)sporten
€ 350,-

 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 350,-
 • Schade aan logiesverblijven € 350,- (franchise € 25,-)

Reisongevallen
p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld

Verzekerd
 • Overlijden door ongeval € 25.000,-

 - Door motor-/scooterrijden € 6.000,-

 • Invaliditeit door ongeval, maximaal € 75.000,-
 - Door motor-/scooterrijden, maximaal € 25.000,-

 • Bijzondere sporten * Aanvullende premie
 - Overlijden € 4.600,-
 - Invaliditeit € 23.000,-

Bagage

Verzekerd
• Diefstal, vermissing beschadiging bagage Keuze  

€ 1.500,- € 3.500,- € 5.000,-
• Eigen risico € 75,- € 50,- € 0,-
• Foto-/film-/video-/dvd-/computer-

apparatuur
€ 500,- € 1.750,- € 3.500,-

 - Per voorwerp n.v.t. n.v.t. € 1.750,-
• Kostbaarheden € 350,- € 500,- € 1000,-
• Telecommunicatie-apparatuur € 350,- € 500,- € 750,-
• Contactlenzen en brillen € 350,- € 500,- € 1000,-
• Muziekinstrumenten € 350,- € 500,- € 1000,-
• Reisdocumenten € 350,- € 500,- € 1000,-
• Tandprothesen/gehoorapparatuur € 350,- € 500,- € 1000,-
• Gereedschappen € 350,- € 500,- € 1000,-
• Fietsen € 350,- € 500,- € 1000,-
• Geld en reischeques Niet mogelijk

• Medische apparatuur € 350,- € 500,- € 1000,-
• Goederen tijdens de reis aangeschaft € 200,- € 350,- € 500,-
• Giften voor derden € 200,- € 350,- € 500,-
• Uitrusting voor beoefening van 

bijzondere (winter)sporten
€ 350,- € 500,- € 500,-

• Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 250,- € 350,- € 500,-
• Schade aan logiesverblijven € 350,- € 500,- € 1000,-

Ongevallen

Verzekerd
• Overlijden door ongeval € 25.000,-

 - Door motor-/scooterrijden (zonder helm) € 6.000,-
 - Door motor-/scooterrijden € 25.000,-

• Invaliditeit door ongeval, maximaal € 75.000,-
 - Door motor-/scooterrijden (zonder helm), 

maximaal
€ 25.000,-

 - Door motor-/scooterrijden, maximaal € 75.000,-
• Bijzondere sporten * Niet mogelijk

 - Overlijden
 - Invaliditeit

Reisbagage
Deze dekking heet voortaan Bagage en vormt een vast onderdeel van uw reisverzekering. Nieuw is dat u kunt kiezen uit drie 
verschillende verzekerde bedragen. Uw verzekering is omgezet naar € 3.500,-. U kunt dit ook aanpassen. Neem hiervoor 
contact met ons op.

Reisongevallen
Deze dekking heet voortaan Ongevallen. 

* DPR: Dekking bijzondere sporten alleen i.c.m. gekozen variant (Zon, Totaal, Sneeuw)
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Reisrechtsbijstand

Verzekerd
 • Binnen Europa Kostende prijs
 • Buiten Europa € 5.000,-

Rechtsbijstand

Verzekerd
• Binnen Europa Noodzakelijke kosten
• Buiten Europa € 50.000,-

 - Voor contractuele geschillen € 5.000,-

Reisrechtsbijstand
Deze dekking heet voortaan Rechtsbijstand en is standaard opgenomen in uw verzekering onder de dekking SOS hulpverlening.

Medische kosten

Verzekerd
 • In het buitenland:

 - Dokters- en ziekenhuiskosten Kostende prijs
 - Krukken/rolstoel € 100,-
 - Prothesen door ongeval € 750,-
 - Tandartskosten door ongeval € 500,-
 - Tandartskosten overige spoedeisende hulp € 250,-

 • In Nederland
 - Dokters- en ziekenhuiskosten € 500,-
 - Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 100,-
 - Nabehandelingskosten € 1.000,-
 - Tandartskosten door ongeval € 500,-
 - Tandartskosten overige spoedeisende hulp € 250,-

 • Ziekte of ongeval huisdieren in buitenland € 125,- per reis
 - Medische kosten € 250,- per polis per jaar

 • Eigen risico zorgverzekering
 - Wettelijk eigen risico Verzekerd
 - Vrijwillig eigen risico Niet verzekerd

Autohulppakketplus 
Kosten van repatriëring motorrijtuig

Verzekerd
 • Uitvallen van het motorrijtuig door pech of 

ongeval
 - Noodreparatie langs de weg € 125,- per gebeurtenis
 - Berging, vervoer en bewaking van het 

motorrijtuig en/of aanhanger
€ 1.000,- per gebeurtenis

 - Toezending vervangende onderdelen Kosten van toezending
 - Onderdelen zelf € 125,- per gebeurtenis
 - Vervoer inzittenden + bagage naar  

eindbestemming of adres NL
Verzekerd onder SOS 
hulpverlening

 • Uitvallen bestuurder Gedeeltelijk op SOS 
verzekerd

 - Kosten vervangend bestuurder, of Niet verzekerd
 - Reiskosten per trein, of
 - Noodzakelijke extra kosten verblijf 10 dagen tot € 75,- per 

persoon per dag
 - Kosten repatriëring voertuig Kostprijs

Medische kosten

Verzekerd
• In het buitenland:

 - Dokters- en ziekenhuiskosten Noodzakelijke kosten
 - Krukken/rolstoel € 350,-
 - Prothesen door ongeval € 750,-
 - Tandartskosten door ongeval € 750,-
 - Tandartskosten overige spoedeisende hulp € 750,-

• In Nederland € 1.000,-
 - Dokters- en ziekenhuiskosten
 - Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel
 - Nabehandelingskosten
 - Tandartskosten door ongeval
 - Tandartskosten overige spoedeisende hulp

• Ziekte of ongeval huisdieren in buitenland
 - Medische kosten € 250,- per polis per jaar

• Eigen risico zorgverzekering
 - Wettelijk eigen risico Verzekerd
 - Vrijwillig eigen risico Niet verzekerd

SOS Autohulp

Verzekerd
• Uitvallen van het motorrijtuig door pech of 

ongeval
 - Noodreparatie langs de weg Noodzakelijke kosten
 - Stalling € 1.000,-
 - Toezending vervangende onderdelen Noodzakelijke kosten
 - Onderdelen zelf Onderdelen zelf zijn niet 

verzekerd
 - Vervoer inzittenden + bagage naar  

eindbestemming of adres NL
Noodzakelijke kosten

• Uitvallen bestuurder

 - Kosten vervangend bestuurder, of Noodzakelijke kosten
 - Reiskosten per trein, of Noodzakelijke kosten
 - Noodzakelijke extra kosten verblijf 10 dagen tot € 100,- per 

persoon per dag
 - Kosten repatriëring voertuig

Medische kosten
De verzekerde bedragen in deze dekking zijn aangepast.

Autohulppakketplus 
Deze dekking heet voortaan SOS autohulp.
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• Uitvallen van het motorrijtuigen door pech of 
ongeval  
 - Huurkosten motorrijtuig of 30 dagen,  max. € 3.000,-

 - Hotelkosten en 

 - reiskosten naar hotel

5 dagen tot € 100,- per 
persoon per dag
€ 100,-

 - Drop-off-kosten vervangend motorrijtuig Noodzakelijke kosten

 - Repatriëring van het motorrijtuig en/of 
aanhanger

Noodzakelijke kosten

 - Repatriëring van de onbeschadigde 
aanhanger

Noodzakelijke kosten

• Telecommunicatiekosten Noodzakelijke kosten

OUD (DPR) NIEUW (DRAV22)

 • Uitvallen van het motorrijtuigen door pech of 
ongeval  

Gedeeltelijk op SOS 
verzekerd

 - Huurkosten motorrijtuig of Aanvullend op SOS  
€ 50,- per dag, € 1.250,- 
per polis per jaar

 - Hotelkosten en  
reiskosten naar hotel

Op rubriek SOS Hulp-
verlening is € 100,- per 
dag, max. € 2.500,-

 - Drop-off-kosten vervangend motorrijtuig € 250,- max. per polis 
per reis

 - Repatriëring van het motorrijtuig en/of 
aanhanger

Kostende prijs

 - Repatriëring van de onbeschadigde 
aanhanger

Kostende prijs

 • Telecommunicatiekosten € 125,- per gebeurtenis

Doorlopende (Dubbel-Zeker) 
annuleringsverzekering

Verzekerd
 • Maximale vergoeding per verzekerde per reis € 1.500,- per persoon  

per reis; keuze € 3.000,-
€ 7.500,- per polis per jaar

 • Verzekerde gebeurtenissen bij Annuleren of 
Afbreken:
 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval 

verzekerde
Verzekerd

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval 
familielid

Tot 2e graad

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval 
vriend(in) of huisgenoot

Niet verzekerd

 - Ziekte/ongeval familielid 1e graad Alleen bij zorgplicht 
verzekerd

 - Medisch noodzakelijke operatie niet-
meereizend gezinslid

Verzekerd, zolang gezins-
lid niet op wachtlijst stond

 - Medisch noodzakelijke operatie verzekerde Verzekerd

 - Operatie vanwege transplantatie 
donororgaan

Verzekerd

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval in gezin 
bij wie verzekerde zou verblijven

Verzekerd

 - Beschadiging eigendommen werkgever Verzekerd
 - Geboekt verblijf door schade 

onbewoonbaar
Verzekerd

 - Constatering Zwangerschap of 
complicaties

Verzekerd

 -  Toewijzen adoptiekind Verzekerd

Annulering

Verzekerd
• Maximale vergoeding per verzekerde per reis € 1.500,- per persoon  

per reis; keuze € 3.000,-
€ 7.500,- per polis per jaar;
€ 15.000,- bij keuze  
€ 3.000,-

• Verzekerde gebeurtenissen bij Annuleren of 
Afbreken:

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval  
verzekerde

Niet verzekerd

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval  
familielid

Tot 3e graad

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval 
vriend(in) of huisgenoot

Verzekerd, maar alleen als 
dit tijdens de reis gebeurt

 - Ziekte/ongeval familielid 1e graad Alleen bij zorgplicht 
verzekerd

 - Medisch noodzakelijke operatie niet-
meereizend gezinslid

Verzekerd, zolang gezins-
lid niet op wachtlijst stond

 - Medisch noodzakelijke operatie verzekerde Verzekerd, ook als 
verzekerde op wachtlijst 
stond

 - Operatie vanwege transplantatie  
donororgaan

Verzekerd

 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval in gezin 
bij wie verzekerde zou verblijven

Verzekerd

 - Beschadiging eigendommen werkgever Verzekerd
 - Geboekt verblijf door schade  

onbewoonbaar
Verzekerd

 - Constatering Zwangerschap of  
complicaties

Verzekerd

 -  Toewijzen adoptiekind Verzekerd
• Jij of een reisgenoot moet vóór aanvang van of tijdens de reis in  

quarantaine vanwege blootstelling aan: 
a. een besmettelijke ziekte anders dan een epidemische of pandemische 

ziekte, of
b. een epidemische of pandemische ziekte (zoals COVID-19), maar alleen 

als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
I. De quarantaine geldt specifiek voor jou of een reisgenoot. Dat 

betekent dat jij of een reisgenoot specifiek en met name genoemd 
moet zijn in een individuele aanwijzing tot quarantaine vanwege een 
epidemie of pandemie; en

II. De quarantaine geldt niet in algemene zin (a) voor (een bepaald 
deel van) een populatie, geografisch gebied, gebouw of schip (ook 
thuisquarantaine of vergelijkbare beperkingen), of (b) op basis van 
waarnaartoe, waarvandaan of door welk land of gebied de persoon 
reist.  Deze voorwaarde (ii) geldt ook als de individuele aanwijzing 
tot quarantaine specifiek jou of een reisgenoot noemt.

Annulering
De Dubbel Zeker Annulerinsverzekering is vervallen. Deze dekking heet voortaan Annulering.
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• Verzekerde gebeurtenissen alleen bij  
Annuleren
 - Inentingen medicijnen mogen niet mee Alleen bij medische reden
 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval hond, 

kat, paard
≤ 7 dagen voor begin reis

 - Onvrijwillige werkloosheid na dienst-
verband voor onbepaalde tijd

Verzekerd

 - Onvrijwillige werkloosheid na dienst-
verband met een tijdelijk contract

Verzekerd

 - Vervoermiddel kan niet gerepareerd  
worden voor begin reis

Verzekerd

 - Loondienst minimaal 20 uur na werk-
loosheid met uitkering

Verzekerd

 - Loondienst minimaal 20 uur voor 
schoolverlater

Verzekerd

 - Herexamen meerjarige opleiding Verzekerd
 - Toewijzen huurwoning, begin huurperiode 

max. 30 dagen voor begin reis
Verzekerd

 - Echtscheidingsprocedure binnen 4 weken 
na annulering (ook beëindiging samen-
levingsovereenkomst)

Verzekerd

 - Einde relatie Verzekerd
 - Onverwacht geen visum, dat wel tijdig werd 

aangevraagd
Verzekerd

 - Diefstal, verlies of vermissing noodzakelijke 
reisdocumenten

Verzekerd

 - Reisgenoot, die op boeking staat moet 
annuleren (eigen annulering, verzekerde 
reden)

Verzekerd

• Verzekerde gebeurtenissen Vertraagd Vertrek
 - Vergoeding als openbaar vervoer is  

vertraagd bij een reis van minimaal  
3 dagen, waardoor:
 - 8 tot 20 uur vertraging 1 dag
 - 20 tot 32 uur vertraging 2 dagen
 - 32  uur vertraging 3 dagen

• Dubbel zeker Niet mogelijk

• Samengestelde reis (Natuurgeweld,  
terrorisme, onlusten land van bestemming, 
stukgaan geboekt vervoer, staking)

 - Annulering niet  
gebruikte onderdelen

 - Continueren reis  
Verblijfskosten: € 75,- 
p.p.p.d.

 - Reiskosten max.  
€ 500,- p.p.

 - Annuleringskosten  
gemist vervoer max.  
€ 500,- p.p.

• Uitval zaakwaarnemer of extra persoon als 
vermeld op polisblad

Standaard mee verzekerd. 
Persoon hoeft niet 
aangemeld te worden. 
Verzekerde moet wel 
aantonen dat er sprake is 
van een waarnemer.

 • Verzekerde gebeurtenissen alleen bij 
Annuleren
 - Inentingen medicijnen mogen niet mee Alleen bij medische reden
 - Overlijden/ernstige ziekte/ongeval hond, 

kat, paard
≤ 7 dagen voor begin reis

 - Onvrijwillige werkloosheid na 
dienstverband voor onbepaalde tijd

Verzekerd

 - Onvrijwillige werkloosheid na 
dienstverband met een tijdelijk contract

Niet verzekerd

 - Vervoermiddel kan niet gerepareerd 
worden voor begin reis

Verzekerd

 - Loondienst minimaal 20 uur na 
werkloosheid met uitkering

Verzekerd

 - Loondienst minimaal 20 uur voor 
schoolverlater

Verzekerd

 - Herexamen meerjarige opleiding Verzekerd
 - Toewijzen huurwoning, begin huurperiode 

max. 30 dagen voor begin reis
Verzekerd

 - Echtscheidingsprocedure binnen 4 
weken na annulering (ook beëindiging 
samenlevingsovereenkomst)

Verzekerd

 - Einde relatie Niet verzekerd
 - Onverwacht geen visum, dat wel tijdig werd 

aangevraagd
Verzekerd

 - Diefstal, verlies of vermissing noodzakelijke 
reisdocumenten

Verzekerd

 - Reisgenoot, die op boeking staat moet 
annuleren (eigen annulering, verzekerde 
reden)

Verzekerd

 • Verzekerde gebeurtenissen Vertraagd Vertrek
 - Vergoeding als openbaar vervoer is 

vertraagd bij een reis van minimaal 3 
dagen, waardoor:
 - 8 tot 20 uur vertraging 1 dag
 - 20 tot 32 uur vertraging 2 dagen
 - 32  uur vertraging 3 dagen

 • Dubbel zeker Verzekerd tegen extra 
premie

 • Samengestelde reis (Natuurgeweld, 
terrorisme, onlusten land van bestemming, 
stukgaan geboekt vervoer, staking)

Niet verzekerd

 • Uitval zaakwaarnemer of extra persoon als 
vermeld op polisblad

Verzekerd tegen extra 
premie

OUD (DPR) NIEUW (DRAV22)


