
Zakelijke
Reis-
verzekeringen

Er kan altijd iets vervelends gebeuren.
Dat is nooit leuk. En al helemaal niet
op zakenreis. Want daar sta je dan, in
een vreemd land. Met andere gewoon-
tes, een andere taal. Wat doe je dan?
Waar moet je heen? Ineens is die
mooie zakendeal niet zo opwindend
meer. En ben je vooral heel ver van
huis. Gelukkig is er Mondial Assistance,
de grootste reisverzekeraar en hulp-
verlener ter wereld. Altijd bereikbaar,
dag én nacht. Je wordt direct geholpen.
Gewoon in het Nederlands. Zodat je
niet naar woorden hoeft te zoeken.
Dat is wel zo prettig. Zeker dán.

Dit betekent Mondial Assistance:
• 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar

• Wereldwijd eigen alarmcentrales, dus overal bekend

• Professionele hulpverleners die helpen in de

Nederlandse taal

• Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen

ter plaatse

• Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, diefstal

of annulering

Uitstekende hulp en dekking met de

zakelijke reisverzekeringen van Mondial

Assistance. Altijd, waar je ook bent. Je kunt

op ons vertrouwen. Mondial Assistance.

“Had net de deal afgerond.

Toen een borrel. Spullen zoek.

Stom natuurlijk. Laptop,

beamer, alles weg. Gelukkig had

ik een back up. En een door-

lopende Zakenreisverzekering!”

Meer informatie?
Mondial Assistance is de grootste reisverzekeraar en

hulpverlener ter wereld. Of je nou op zakenreis gaat of

op vakantie met je gezin: wij bieden een geschikte

reisverzekering. Mogelijkheden volop. Meer weten?

Vraag om info bij je (reisverzekerings)adviseur. Of kijk op

www.mondial-assistance.nl.

En dan nog even dit:
We doen nog meer. Zoals Mondial Assistance Pechhulp.

Het hele jaar verzekerd van de beste hulp bij pech

onderweg? Dat kan al vanaf € 30,50 per jaar. Geldig

tijdens de vakanties, maar óók daarbuiten. Meer info op:

www.mondial-assistance.nl

Gerrit-Jan
Factuur_voet



Dubbel zo zeker
Je zakenreis moeten annuleren of afbreken, dat is vervelend

genoeg. Daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken.

Annuleringskosten voor zakenreizen zijn daarom standaard

meeverzekerd. Bij annulering vóór de reis krijg je de annule-

ringskosten vergoed. Moet je onverwachts de reis afbreken?

Dan krijg je voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed.

Voor privé-reizen kun je aanvullend een Annuleringsver-

zekering afsluiten of de Dubbel-Zeker variant. Dan speel je

helemaal op safe. Moet je onverwachts eerder huiswaarts,

dan krijg je de volledige reissom terug, tot maximaal het ver-

zekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van je verblijf.

Altijd medisch advies
Je bent op reis, en voelt je niet lekker. Dan heb je wellicht

behoefte aan advies. De Reisarts van Mondial Assistance

staat voor je klaar. Hij staat je telefonisch te woord. En

mocht het nodig zijn, dan kan hij je doorverwijzen. Dit is

altijd een betrouwbare arts, en in de buurt. Ook vóór je reis

helpen we je graag: met professioneel Inentingsadvies. Bel

ons van te voren even. Dan vertellen wij welke inentingen je

nodig hebt. En waar je die het beste kunt halen.

Geen onvoorziene kosten
Het belang van een (zaken)reisverzekering wordt nog wel

eens onderschat. Maar als je zonder reisverzekering op

zakenreis gaat, dan kun je onverwachts voor hoge kosten

komen te staan. Vooral medische kosten kunnen al snel

hoog oplopen. Zeker in het buitenland. Je krijgt vaak andere

zorg dan in Nederland en bovendien tegen een ander tarief.

Meestal vergoedt je zorgverzekeraar, dat wat in Nederland

gangbaar is. Het meerdere komt dan voor eigen rekening.

Met de doorlopende Zakenreisverzekering van Mondial

Assistance worden al je onvoorziene medische kosten

vergoed. 100%. Waar je ook bent.

Wat wil je verzekeren, en wat niet? Dat is persoonlijk.

Natuurlijk houden we daar rekening mee. De doorlopende

Zakenreisverzekering is volledig aan te passen aan je

wensen.

Dit houdt je verzekering in:

Wereldwijd professionele hulp bij ziekte en ongeval

Uitgebreide vergoeding van medische kosten,

als aanvulling op de dekking van je zorgverzekering

Beroepsrisico´s voor administratieve, commerciële en

toezichthoudende werkzaamheden zijn meeverzekerd

Altijd betrouwbaar medisch advies, gratis, en in het

Nederlands

Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, diefstal

of annulering

Meereizende assistent(e) standaard meeverzekerd

Privé-reizen zijn standaard meeverzekerd. De mogelijk-

heid bestaat om privé-reizen niet mee te verzekeren

tegen 20% premiekorting

Aanvullende verzekeringenMakkelijk
Ga je geregeld op zakenreis? Dan is de doorlopende

Zakenreisverzekering van Mondial Assistance ideaal. Altijd

verzekerd op de beste manier, zonder dat je er omkijken

naar hebt. Een prettig idee. Zeker wanneer je vaak last

minute reist, en ook nog eens met kostbare apparatuur.
Golfverzekering

Aanvullende gelddekking

Dekkingsoverzicht Doorlopende Zakenreisverzekering

Rubriek I: S.O.S-kosten (hulpverlening in nood) o.a.:

Kijk voor het uitgebreide dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de
Zakenreisverzekering op www.mondial-assistance.nl. Of vraag erom bij je
(reisverzekerings)adviseur. Aan deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend.

Extra terugreiskosten naar Nederland bij voortijdige terugroeping Kostende prijs
Repatriëring (o.a. ambulancevlucht) Kostende prijs
Huurkosten vervangend vervoer, per dag € 90,-, max.

€ 2.265,- per jaar
Telecommunicatiekosten per gebeurtenis € 115,-
Reisrechtsbijstand - binnen Europa Kostende prijs

- buiten Europa Max. € 5.000,- p.p.
per gebeurtenis

Combinatie A Combinatie B

Verzekerd bedrag € 2.725,- € 4.540,-
Eigen risico p.p. per reis € 45,- € 45,-
Foto-, film- en videoapparatuur € 1.360,- € 1.815,-
Computerapparatuur € 1.360,- € 1.815,-
Kostbaarheden € 230,- € 455,-
Telecommunicatieapparatuur € 455,- € 910,-
Reisdocumenten, o.a. paspoort, rijbewijs Kostende prijs Kostende prijs
Geld en reischeques € 230,- € 230,-

In geval van overlijden € 23.000,- € 46.000,-
Maximaal in geval van algehele blijvende
invaliditeit € 70.000,- € 91.000,-

Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland Kostende prijs
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland Tot max. het nog openstaande

eigen risico van verzekerde bij
de ziektekostenverzekeraar

Tandartskosten ten gevolge van een ongeval € 455,-

Alleen of collectief?
Regelmatig of éénmalig?
De doorlopende Zakenreisverzekering is individueel en

persoonlijk. Het is ook mogelijk om alle zakenreizen van

meerdere werknemers binnen één bedrijf te verzekeren. Zo’n

collectieve verzekering van Mondial Assistance is de Bedrijfs-

reisverzekering. Vanzelfsprekend gaat het ook hier om een

doorlopende verzekering, volledig aangepast aan je wensen, of

die van de onderneming. Ga je éénmalig op zakenreis, dan kun

je ook een Kortlopende Reisverzekering afsluiten. Standaard

geeft deze verzekering dekking tijdens je zakenreis. Kijk voor

meer informatie op www.mondial-assistance.nl.

Rubriek II: Reisbagage

Rubriek III: Reisongevallen

Rubriek IV: Medische kosten

Premie Doorlopende Zakenreisverzekering

Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering voor
privé-reizen

Rubriek I: S.O.S-kosten is als basis van de Zakenreisverzekering verplicht.
Standaard(wereld)dekking 180 dagen aaneengesloten. Genoemde
premies zijn per jaar en exclusief € 6,50 poliskosten. Over de premies van
de Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering en het Autohulp-
pakket+ wordt 7,5% assurantiebelasting berekend.

Uitbreiding Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annulerings-
verzekering voor privé-reizen

Overige opties

Combinatie A Combinatie B

Rubriek I: SOS-kosten € 57,00 € 57,00
Rubriek II: Reisbagage € 61,50 € 72,50
Rubriek III: Reisongevallen € 13,50 € 20,50
Rubriek IV: Medische Kosten € 27,50 € 27,50

Dubbel-Zeker Standaard

Hoofdverzekerde € 43,10 € 36,30
Hoofdverzekerde en Partner of Kinderen € 74,90 € 61,30
Hoofdverzekerde en Gezin € 88,50 € 72,60

Uitsluitend Europadekking 10% korting over rubriek I t/m IV
Uitsluitend zakelijke reizen 20% korting over rubriek I t/m IV

en eventuele korting Europadekking
Meeverzekeren partner/kinderen 40% toeslag over rubriek I t/m IV

en eventuele korting Europadekking

Golfverzekering afhankelijk van de gekozen dekking (minimaal € 11,50,- tot maximaal
€ 25,- per persoon)

Aanvullende gelddekking € 22,70
Autohulppakket Zakenreis € 22,50

Maximaal per persoon per reis € 1.365,-
Maximaal per polis per jaar € 6.810,-

Verzekerd bedrag afhankelijk van de gekozen dekking (minimaal € 910,- tot maximaal
€ 2.270,-)

Vergoeding per polis per jaar € 455,-


