Globetrotter Verzekering

www.globetrotterservice.nl
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Op www.globetrotterservice.nl helpen we je graag
verder. Schade die je tijdens je reis hebt geleden, kun je
direct online melden. Maar de site biedt meer, zoals
handige (landen)informatie, reistips en adviezen.

Unieke voordelen:
• Flexibel op te bouwen, op maat samen te stellen
• Korting voor jongeren onder 27 jaar
• Geschikt voor studeren, reizen en werken
• Innovatieve gratis diensten:
- Inentingsadvies en Reisarts
- Geldservice
- Persoonlijke Reisassistent
- Assistant Services
• Handige informatie en tips:
www.globetrotterservice.nl

How can we help?
Allianz Global Assistance
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11 • Fax: +31 (0)20 561 88 65
info@allianz-assistance.nl • www.allianz-assistance.nl
Uw verzekeringsadviseur

Allianz Global Assistance

Globetrotter
Verzekering
voor studie, een lange reis
en (vrijwilligers)werk

Voor ieder reisdoel de
passende verzekering
Wat voor lange reis je ook gaat maken, met
de Globetrotter Verzekering ben je goed
verzekerd in het buitenland. Of het nu gaat
om studie, (vrijwilligers)werk of een lange
reis. Deze verzekering is speciaal voor
verblijven in het buitenland tussen
1 maand en 24 maanden. En je bepaalt
zelf waarvoor je verzekerd wilt zijn.
Advies op maat
Met de jarenlange ervaring van de grootste reisverzekeraar en
hulpverlener ter wereld kan Allianz Global Assistance je advies
op maat geven. En het gaat verder dan alleen advies, want
overal ter wereld en in iedere situatie kun je vertrouwen op de
hulpverlening van Allianz Global Assistance.

Dit betekent Allianz Global Assistance:
•
•
•
•
•
•
•

24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
Eigen alarmcentrales in 34 landen wereldwijd
Meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening
Professionele hulp in de Nederlandse taal
Snelle en eerlijke schadebehandeling
Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse
Hulpverlening altijd binnen handbereik met de HelpMe app

Uitstekende hulp en dekking met de Globetrotter Verzekering.
Altijd, waar je ook bent. Je kunt op ons vertrouwen.
Allianz Global Assistance.

Studeren, reizen en werken

Ga je voor een langere periode naar het buitenland? Studeren,
werken, stage lopen, rondreizen, backpacken of vrijwilligerswerk? Dan is de Globetrotter Verzekering ideaal. Hiermee
verzeker je alle soorten lange verblijven in het buitenland
tussen 1 maand en 24 maanden. Naast het reizen is namelijk
ook (vrijwilligers)werk en studeren in het buitenland standaard
meeverzekerd.

Kies zelf je dekkingen

Door de flexibele opbouw is het mogelijk de verzekering precies
op maat samen te stellen. Wil je jouw bagage meeverzekeren?
Heb je Wereld- of Europadekking nodig? Bij de Globetrotter
Verzekering bepaal je dit zelf. Bij de bagagedekking heb je
bovendien de keuze uit drie varianten: Budget, Comfort en
Premium. Het verschil zit in de hoogte van de verzekerde
bedragen. De verzekering is af te sluiten per maand tot maximaal 24 maanden. En kom je eerder terug? Geen probleem!
Als je geen schade hebt gemeld, krijg je de premie voor niet
gereisde maanden terug.

Medische kosten

Een ziekenhuisopname in het buitenland kan tot torenhoge
kosten leiden. Een uitbreiding met de dekking Medische kosten
behoedt je daarvoor.

Aanvullend of Volledig
Je bepaalt zelf of je medische kosten aanvullend of volledig wilt
verzekeren, de vergoedingen zijn hierbij hetzelfde. De dekking
Aanvullend sluit je af als je de zorgverzekering in Nederland
aanhoudt. Je bent dan aanvullend gedekt voor de noodzakelijke
medische kosten in het buitenland. Ook als je zorgverzekeraar
die niet vergoedt. Geen Nederlandse zorgverzekering? Sluit dan
de dekking Volledig af, zodat medisch noodzakelijke behande
lingen altijd vergoed worden. Om je te helpen heeft Allianz
Global Assistance een handig adviesschema voor je opgesteld.
Dit vind je op www.globetrotterservice.nl. Raadpleeg ook
altijd je zorgverzekeraar.

Extra services

Tijdens je verblijf in het buitenland ondersteunt de
Globetrotter Verzekering je met verschillende extra services.
Innovatieve diensten zoals Geldservice en Persoonlijke Reis
assistent, maar ook de Assistant Services (zie hieronder).
• De Persoonlijke Reisassistent is onderdeel van de alarm
centrale en helpt je 24 uur per dag, 7 dagen per week
antwoord te vinden op allerlei reisvragen.
• De Geldservice is bedoeld voor reizigers in het buitenland 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 (max. € 300,-)
beschikbaar stellen via één van de 400.000 kantoren van
Western Union wereldwijd. Als je een Bagagedekking bij je
Globetrotter Verzekering afsluit maak je gratis gebruik van
deze unieke service.

Jongerenkorting

Iedere verzekerde onder 27 jaar op de polis krijgt 10% korting
op alle algemene en aanvullende dekkingen. Als je de dekking
Bagage Comfort of Premium kiest, dan krijg je zelfs 15% korting
op alle algemene en aanvullende dekkingen.

Nog meer zekerheid met
Assistant Services

De volgende aanvullende diensten beschermen kind(eren),
bagage én jou persoonlijk.
SMS Assistant

Als eerste op de hoogte bij dreiging en gevaar

Luggage Assistant

Verloren bagage snel weer terug

Kid Assistant

Uit het oog verloren kind snel weer terug

Life Assistant

Help de mensen die jou willen helpen

Dekkingsoverzicht (algemene dekkingen)
SOS hulpverlening
Opsporings- en reddingsacties
Repatriëring verzekerde + één reisgenoot
Reiskosten als gevolg van een ongeval
Verblijfskosten als gevolg van een ongeval
Onvoorziene extra reis- en verblijfskosten i.v.m. oponthoud, natuurgeweld of staking
Telecommunicatiekosten
Ongevallen
Vergoeding bij overlijden
Vergoeding bij blijvende invaliditeit
Bagage
Verzekerd bedrag reisbagage
Eigen risico bij schade aan bagage
Vergoeding foto-, film- en videoapparatuur, (spel)computerapparatuur, mobiele
telefoons en andere digitale/elektrische apparatuur
Vergoeding overige items (zoals fietsen, horloges, kledingstukken, opblaasboten,
zonnebrillen, etc.) per item
Vergoeding tijdens reis aangeschafte goederen per item
Vergoeding schade aan logies/verblijf
Contant geld
Medische Kosten (bedragen per persoon per polis)
Telefonisch advies van onze Nederlandse reisarts
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland
Vergoeding tandheelkundige kosten bij spoedeisende hulp
Vergoeding aangeschafte/gehuurde krukken of rolstoel
Eventuele nabehandeling in Nederland
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland tijdens tussentijds bezoek van max. 21 dagen
Eigen risico
Rechtsbijstand
Europa
Buiten Europa

Standaard € 25.000,-. Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met
verhoogd risico € 5.000,Standaard € 75.000,-. Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met
verhoogd risico € 25.000,Budget
Max. € 1.000,€ 50,Max. € 500,-

Comfort
Max. € 3.500,€ 50,Max. € 1.750,-

Max. € 350,-

Max. € 500,-

Premium
Max. € 5.000,€ 0,Max. € 3.500,Max. per voorwerp € 1.750,Max. € 1.000,-

Max. € 200,Max. € 350,Max. € 200,-

Max. € 350,Max. € 500,Max. € 350,-

Max. € 500,Max. € 1.000,Max. € 500,-

Aanvullend
Gratis
Kostprijs
Max. € 250,Max. € 250,Max. € 1.000,Max. € 25.000,Max. € 100,-

Volledig
Gratis
Kostprijs
Max. € 250,Max. € 250,Max. € 1.000,Max. € 25.000,Max. € 100,-

Kostprijs
Max. € 5.000,- voor contractuele geschillen of € 50.000,- voor
overige gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Uitkering voor aansprakelijkheid

Aantal verzekerden
Jongerenkorting
Assurantiebelasting
Duur van de verzekering
Medische kosten

*Premie

Kijk voor uitgebreide
informatie, de productvoor
waarden en alle dekkingen
van de Globetrotter
Verzekering op
www.allianz-assistance.nl/
globetrotter of op
www.globetrotterservice.nl.
Of vraag erom bij je
verzekeringsadviseur.

Max. € 1.000.000,-

Globetrotter Verzekering

Werk verhoogd risico

Kijk voor meer informatie op
www.allianz-assistance.nl/assistant-services

Max. € 50.000,- per persoon per gebeurtenis
Kostprijs
Kostprijs
Max. € 75,- per persoon per dag
Terugreiskosten na het einde van de voorgenomen verblijfsduur per openbaar vervoer naar
Nederland, kostprijs. Extra verblijfskosten, max. € 75,- per dag
Max. € 100,- per persoon per polis

Maximaal 9 personen, mogelijkheid om ook niet-gezinsleden te verzekeren.
Iedere verzekerde onder 27 jaar op de polis krijgt 10% korting op alle algemene
en aanvullende dekkingen. Als je de dekking Bagage Comfort of Premium kiest,
dan krijg je zelfs 15% korting op alle algemene en aanvullende dekkingen.
Assurantiebelasting is volledig van toepassing op Rechtsbijstand, Aansprakelijk
heid, SOS autohulp, Assistant Services en deels van toepassing op SOS hulp
verlening, Bagage en de poliskosten.
minimaal 1 maand, maximaal 24 maanden.
Medische kosten aanvullend kan alleen worden afgesloten in combinatie met
een Nederlandse zorgverzekering.
Werk met verhoogd risico is mogelijk tegen een toeslag. Voor meer informatie
kijk je op www.allianz-assistance.nl/globetrotter of www.allianz-assistance.nl/
beroepsrisico.
Genoemde premies zijn per persoon en per maand. Exclusief: assurantiebelasting
en eenmalig € 4,50 poliskosten. Minimum premie is op basis van 2 maanden.

Premieoverzicht* (per maand)
Algemene dekkingen
SOS hulpverlening
€ 10,00
Ongevallen
€ 2,50
Bagage
Budget
€ 2,50
Medische Kosten
Aanvullend
€ 7,50
Rechtsbijstand
€ 2,50
Aansprakelijkheid
€ 3,00
Aanvullende dekkingen
SOS autohulp (per polis per maand)
Wintersport en bijzondere sporten
Werelddekking

Comfort
€ 5,00

Premium
€ 7,50
Volledig
€ 12,00

€ 7,50
€ 2,50
€ 8,00

