Vergelijking (backpack) reisverzekeringen TunaFish (www.tnfsh.nl)

Minimale reisduur
Maximale reisduur
Verlengen
Restitutie mogelijk
Reisdoel vakantie & reizen,
stage, studie, werken,
vrijwilligerswerk, aupair
S.O.S kosten/hulpverlening
Extra reiskosten
Extra verblijfskosten
Telecommunicatie
Reisbagage
Maximale vergoeding

Doorlopende
verzekering
1 dag
60 / 90 / 180
Ja
Ja
Ja / Nee

S

Maximale reisduur in dagen
Wordt jaarlijks verlengd
Onder voorwaarden
Vakantie & reizen, stage en
vrijwilligerswerk toegestaan.
Werken, studie, aupair niet
Ook 3e graad familie verz.!
Kostprijs
Kostprijs
€50,- / €100,- / €150,-

O

Foto-, film-, video/dvd-, en
computerapparatuur
Reisdocumenten
Sportuitrusting zoals fiets
Type vergoeding
Eigen risico
Reisongevallen
Overlijden
Blijvende invaliditeit
Rechtsbijstand
Europa
Wereld
Aansprakelijkheid
Eigen risico
Bijzondere sporten
Wintersport
Duiken
Raften
Windsurfen / golfsurfen
Hiking / bergwandelen
Bungee jumping
Skydiven / parachutespringen
Medische kosten
Extra
Eigen risico
Annuleringskosten

Dekking / Opmerkingen

Special
ISIS
1 maand
4 jaar
Ja
Ja
Ja

Op verzoek
Onder voorwaarden
Mits niet meer dan een
normaal risico

S

€500,- / €1.500,- / €2.500,Kostprijs
€250,- / €300,- / €500,Nieuwwaarde tot 1 jaar / 2
jaar, dan dagwaarde
€100,- / €50,- / €0,- per
gebeurtenis

Via toeslag

S
S
S
S
S
S
S
S
O
O

Op verzoek, nieuwe polis
Mits niet meer dan een
normaal risico

S
Kostprijs
€75,- p.p.p.d.
€100,-

Kostprijs
Kostprijs
€100,O

€1.000,- / €1.500,Kostprijs
€275,- / €350,Nieuwwaarde tot 1 jaar,
dan dagwaarde
€75,- / €50,- per
gebeurtenis

Kostprijs
Via toeslag
Nieuwwaarde tot 1 jaar,
dan dagwaarde
€50,- / €50,- / €0,- per
periode

Kostprijs
€300,Nieuwwaarde tot 1 jaar, dan
dagwaarde
€75,- per gebeurtenis

O
€15.000,- / €20.000,€ 45.000,- / €55.000,-

S

Dekking / Opmerkingen

€3.000,-

O

X

Lang-op-Reis
verzekering
1 dag
720 dagen
Ja
Nee
Ja

€1.000,- / €3.500,- /
€5.000,€500,- / €1.750,- / 3.500,-

S

kostprijs
€25.000,-

Op verzoek, nieuwe polis
Onder voorwaarden
Bij meer dan normaal risico
alleen dekking mogelijk via
extra beroepentoeslag

O
€1.500,- / €2.500,-

€12.500,- / €25.000,€35.000,- / €75.000.-

Dekking / Opmerkingen

S

S

O

Globetrotter
Verzekering
1 dag
2 jaar
Ja
Ja
Ja

Kostprijs
€50,- / €75,- p.p.p.d.
€100,- / €200,-

€1.000,- / €3.000,- / €5.000,-

O

O
O
S
S
S
S
S
S
O
O

Dekking / Opmerkingen

O
€25.000,€75.000,-

O
kostprijs
€ 5.000,€500.000,- / €1.000.000,n.v.t.

Tot 6.500 meter

€1.500,-

O
O
S
S
S
S
S
O
O
O
O

€12.500,€50.000,O

kostprijs
€5.000,- / €50.000,€1.000.000,n.v.t.
Via toeslag

Geen ongevallendekking
Geen ongevallendekking
Kostprijs (extra / compleet)
Kostprijs
€100,- per periode

O
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O

Kostprijs (alleen extra)
Kostprijs (extra / compleet)
Kostprijs
Kostprijs
€0,- per gebeurtenis
€50,- / €0,- per gebeurtenis
O
€1.500,- / evt. Allrisk
X
X
X
S = Standaard verzekerd
O = Optioneel verzekerd
X = Niet verzekerd
Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden en op www.tnfsh.nl/nl/producten/reisverzekeringen.

kostprijs
€25.000,€500.000,€100,- per gebeurtenis

Geen ongevallendekking
Geen ongevallendekking
Kostprijs (alleen extra)
Kostprijs
€75,- per gebeurtenis

Vergelijking (backpack) reisverzekeringen TunaFish (www.tnfsh.nl)
S.O.S. kosten / hulpverlening
Onder de S.O.S kosten en hulpverlening vallen de buitengewone kosten die verband houden met een
anders dan gepland verloop van de reis en het verblijf. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld extra reis- en
verblijfskosten bij ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie, of repatriëringskosten. Ook onvoorziene
telecommunicatiekosten vallen hieronder.
Reisbagage
Onder reisbagage valt de bagage die je voor eigen gebruik meeneemt op reis. Wanneer je schade
ondervindt door diefstal, verlies, vermissing of beschadiging, vergoedt de verzekeraar deze schade tot ten
hoogste het verzekerde bedrag dat in de voorwaarden staat vermeld. Houd er rekening mee dat er bij
verlies, diefstal en vermissing ter plaatse aangifte gedaan dient te worden en dat hiervan een verklaring
nodig is om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
Reisongevallen
Stel je raakt invalide of komt te overlijden als gevolg van een reisongeval, dan ontvang je een eenmalige
uitkering wanneer je deze rubriek hebt meeverzekerd.
Rechtsbijstand
Er zijn verschillende vormen van rechtsbijstand, bijvoorbeeld verhaalsrechtbijstand, strafrechtbijstand en
contractrechtbijstand. Deze rubriek geeft dekking voor reisgerelateerde rechtbijstand.
Aansprakelijkheid
Als je aansprakelijk bent voor een schade, bijvoorbeeld de schade die je aan iemand zijn eigendommen
veroorzaakt, dan kun je terugvallen op de aansprakelijkheidsdekking. Houd er rekening mee dat
beroepsgerelateerde aansprakelijkheid niet onder de dekking van je reisverzekering valt en dat er ook geen
sprake mag zijn van opzet. Ook aansprakelijkheid die verband houdt met motorrijtuigen is niet gedekt.
Medische kosten
De Globetrotter Verzekering en Special ISIS verzekering kunnen als primaire reisverzekering worden
afgesloten met een 'compleet' dekking voor medische kosten. Dit is bedoeld voor reizigers die tijdens de reis
geen zorgverzekering (kunnen) aanhouden. Wanneer je tijdens je reis wel via je zorgverzekering verzekerd
blijft, dan kun je kiezen voor een aanvullende (extra) dekking voor medische kosten. Je weet dan zeker dat
medisch noodzakelijke kosten die niet door je zorgverzekering gedekt worden, onder de dekking van je
reisverzekering vallen. Je kunt er ook voor kiezen om medische kosten niet mee te verzekeren.
Annuleringskosten
Via een dekking voor annuleringskosten verzeker je de kosten van het annuleren van je reis. Bijvoorbeeld
wegens ernstige ziekte en/of overlijden van naaste familie.

