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Guardian Group is een handelsnaam van: Curaçao Fatum General Insurance NV KvK 86453 Aruba Fatum General Insurance Aruba NV KvK 37213 
 Bonaire Fatum General Insurance NV KvK 4720 St Maarten Fatum General Insurance NV KvK 013190

Dekkingsoverzicht 
Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren 

BASISDEKKING Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
I.   Bagage per verzekerde per reis 10.000 6.000 4.000
a.   Instrumenten/apparatuur (Muziekinstrumenten, kijkers, foto-, fi lm-, video-, geluids- en 

beeldapparatuur, andere optische artikelen, computerapparatuur, mobiele telefoons)
5.000 3.000 2.000

     Kostbaarheden (Voorwerpen/sieraden edelmetalen, parels, horloges, bont) 1.500 1.000 750
b.   Kopen van vervangende bagage bij vertraagde aankomst van uw bagage 500 300 200
c.   Verlies reisdocumenten Noodzakelijke kosten tot verzekerd maximum
d.   Rijwielen, surfmateriaal, opblaasbare en opvouwbare boten 1.000 600 400
Eigen risico bagage 100 100 100
II.   Medische kosten bij acute ziekte/ongeval per verzekerde per reis 90.000 60.000 35.000
a.   Geneeskundige kosten bij acute ziekte (voor verzekerden jonger dan 70 jaar) 
      of ongeval (alle lee� ijden)

90.000 60.000 35.000

b.   Tandheelkundige behandeling (max. 100 per element) 1.500 1.000 500
Eigen risico Geen
Noodnummer wereldwijd Medische hulp bij acute ziekte/ongeval
III.   S.O.S. kosten per gebeurtenis 60.000 45.000 30.000
a.   Als u tijdens de reis komt te overlijden. Overkomst en 3dg verblijf familie t/m 2e gr. 25.000 20.000 15.000
b.   Ziekte/ ongeval verzekerde:
      - reiskosten voor eerdere terugkeer naar uw woonplaats Noodzakelijke kosten tot verzekerd maximum
      - verblijfskosten indien terugkeer medisch niet verantwoord, max 7 dg (p.p.p.d) 200 150 100
c.   Reiskosten familieleden bij ziekte/ ongeval verzekerde 
      - Indien verzorging noodzakelijk
      - Indien begeleiding medisch noodzakelijk

Noodzakelijke kosten tot verzekerd maximum

     Verblijfskosten familieleden bij ziekte/ ongeval:
      - Bij verzorging of begeleiding verzekerde max 7 dg (p.p.p.d.)

200 150 100

d.   Reiskosten eerdere terugkeer naar woonplaats bij 
      - ziekte of overlijden partner
      - ernstige schade aan eigendommen

Noodzakelijke kosten tot verzekerd maximum

e.   Opsporings- en/of reddingskosten 20.000 17.000 12.500
f.  Telefoon-, telegram-, fax- en internetkosten 300 200 100
g.   Schade aan logiesverblijven als deze hoger is dan 100,- 750 500 250
Eigen risico S.O.S. kosten Geen
PREMIEOVERZICHT Basispremie per jaar
Basispremie (standaard: maximaal 90 aaneengesloten dagen per reis)
Basispremie (verhoging aantal aaneengesloten dagen tot maximaal 180 per reis)

310
730

215
490

125
300

AANVULLENDE DEKKINGEN Extra premie per jaar
A.   Ongevallen. Tot 150.000 bij blijvende invaliditeit en 50.000 bij overlijden 
      Bij lee� ijd jonger dan 16 jaar en bij 70 jaar en ouder bij overlijden: 5.000
      Bij lee� ijd jonger dan 16 bij blijvende invaliditeit: 50.000 en bij lee� ijd 70 jaar en 
      ouder: 10.000 (per verzekerde)

100

B.   Winter-en/of onderwatersport. Tot 30% verzekerde som bagage (per verzekerde)              50
C.   Air Ambulance. Tot 15.000 (per verzekerde) 75
D.  Reisannulering (het hele jaar door verzekerd)
      Optie 1: 5.000 per reis en maximaal 20.000 per jaar (voor alle verzekerden tezamen)
      Optie 2: 3.000 per reis en maximaal 15.000 per jaar (voor alle verzekerden tezamen)

195
155

MEEVERZEKEREN Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
- Echtgeno(o)t(e)/duurzaam samenwonende partner  100 55 40
- Inwonende kinderen jonger dan 18 jaar (per 4 kinderen)  20 20 15
- Alle inwonende kinderen 18 jaar tot en met 27 jaar  25 25 25

Voor klanten op Curaçao en Sint Maarten die vaker per jaar op vakantie gaan: het hele jaar door verzekerd voor al uw reizen
Dit is een beknopt overzicht; in de polisvoorwaarden staat wat de dekking precies is

A
lle

 g
en

oe
m

de
 b

ed
ra

ge
n 

zi
jn

 in
 A

ng
/A

w
g 

A
an

ge
ge

ve
n 

ve
rz

ek
er

de
 s

om
m

en
 z

ijn
 g

em
ax

im
ee

rd




