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Premieoverzicht Doorlopende  
Reisverzekering DSW

In drie gevallen betaalt u per verzekerde een toeslag van  
€ 15,- op de premies in het premieoverzicht. Namelijk als u:
-  een basisverzekering bij DSW heeft zonder aan-

vullende zorgverzekering;
-  een basisverzekering bij DSW heeft met aan-

vullende verzekering, maar u wilt uw eigen risico 
voor geneeskundige kosten tijdens de reis afdekken; 

- geen zorgverzekering bij DSW heeft.

Deze toeslag geldt voor maximaal drie verzekerden.  
Als u de Doorlopende Reisverzekering aanvraagt, kruist  
u ‘Geneeskundige kosten’ aan. 

Bent u verzekerd bij DSW en heeft u een aanvullende  
zorgverzekering? Dan blijft het eigen risico voor 
geneeskundige kosten van kracht dat op uw zorg-
verzekering van toepassing is. Als u de Doorlopende 
Reisverzekering aanvraagt, hoeft u dus  ‘Geneeskundige 
kosten’ niet aan te kruisen. 

De Europeesche Hulplijn:  
+31 (0)20 65 15 777

    Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen, ziekenhuis-
opnamen en calamiteiten.

    Dag en nacht bereikbaar.

    Professionele ondersteuning door alarmcentrale SOS 
International.

    Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.

    Advies bij eenvoudige medische klachten en over 
eventueel medicijngebruik.

    Wijst u de weg naar de beste artsen en hulpdiensten in  
de buurt van uw vakantieadres.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie over  
de Doorlopende Reisverzekering, bijvoorbeeld over de 
mogelijkheden voor u, de voorwaarden of wat precies 
verzekerd is? Bel dan gerust naar DSW; we informeren  
u graag. We zijn bereikbaar via telefoonnummer  
(010) 24 66 466.

Direct afsluiten?
Weet u voldoende en wilt u uw Doorlopende 
Reisverzekering afsluiten? Dan kan dat op de volgende 
manieren:
- via internet: www.dsw.nl;
- bij een van onze loketten;
- per telefoon: (010) 24 66 466. 
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Basisdekking € 42,50 € 85,- € 127,50

Uitbreidingen 

Geld € 25,-

Automobilistenhulp € 14,-

Recreatiedekking 
Nederland € 25,-

Extra sportuitrusting € 25,-

Topdekking € 20,- € 27,50

50

€ 35,-

Annulering € 40,- € 70,- € 82, 

Garantieannulering € 48,- € 84,- € 99,-

Waarnemer € 25,- per waarnemer

Samengestelde reis € 25,- 

Kosten en assurantiebelasting
De poliskosten bedragen € 5,50. Over delen van de  
premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting.  
Wilt u meer informatie over assurantiebelasting?  
Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting
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DSW biedt u een complete 
Doorlopende Reisverzekering 
die naadloos aansluit bij uw 
zorgverzekering van DSW.  
En dit voor een heel vriendelijke 
premie.

De Doorlopende Reisverzekering DSW is ontwikkeld 
door Zorgverzekeraar DSW, samen met Europeesche 
Verzekeringen, dé vrijetijdsverzekeraar van Nederland.  
Deze complete reisverzekering is geschikt voor iedereen  
die meerdere keren per jaar op vakantie gaat. U sluit hem 
één keer (online) af en kunt altijd goed verzekerd op reis, 
hoe vaak u ook gaat. Uw voordelen zijn: 

n  Kinderen tot vijf jaar zijn gratis meeverzekerd.

n  Medische kosten - aanvullend op uw zorgverzekering - zijn 
volledig gedekt.

n  U kunt uw doorlopende reisverzekering uitbreiden met 
diverse aanvullende dekkingen.

n  Als u al verzekerde bent van DSW, betaalt u een lagere 
premie.

n  Heeft u schade op reis, dan wordt die snel afgewikkeld 
(bagageschade binnen vijf werkdagen).

n  Europeesche Hulplijn: één nummer bij pech, ongevallen, 
ziekenhuisopnamen en calamiteiten.

n  Goede arts of hulpdienst nodig in de buurt van uw 
vakantieadres? Wij wijzen u de weg.

Complete basisdekking
De basisdekking is compleet en omvat onder meer  
medische kosten, bagage en een vergoeding voor  
noodzakelijke extra kosten. Ook (winter)sporten zijn  
standaard meeverzekerd.

Kiest u voor de nog ruimere Topdekking, dan is onder meer 
uw bagage verzekerd tot maar liefst € 5.000,- en twee jaar 
op basis van nieuwwaarde. Heeft u een basisverzekering 
van DSW met een aanvullende zorgverzekering, dan is de 
premie voor deze Topdekking extra laag.

Uitbreidingen op maat
U kunt uw basisreisverzekering uitbreiden, zodat hij hele-
maal aan uw specifieke wensen voldoet. Natuurlijk betaalt u 
dan alleen voor de uitbreidingen die u kiest. U kunt kiezen 
voor de volgende uitbreidingen.

Automobilistenhulp: Europeesche Hulplijn helpt u bij  
pech of wanneer uw (kampeer)auto of motor, aanhanger of 
caravan uitvalt. Zo kunt u bijvoorbeeld vervangend vervoer 
krijgen of hulp bij pech onderweg. Hierdoor kunt u uw reis 
onbezorgd voortzetten.

Extra Sportuitrusting: vergoedt bijvoorbeeld schade aan 
uw fiets, ski’s, duikspullen of andere kostbare sport uit-
rustingen, boven op het verzekerde bedrag voor uw bagage.

Geld: vergoedt verlies of diefstal van geld en cheques.

Recreatiedekking Nederland: reist u met uw eigen boot, 
caravan of kampeerauto? Verzeker dan ook de weekenden 
en vakantieweken in eigen land met de uitbreiding 
‘recreatiedekking Nederland’.

GarantieAnnulering: vergoedt niet alleen uw annulerings-
kosten, maar biedt ook een vergoeding als u vertraging 
heeft bij vertrek of aankomst. Moet u de vakantie afbreken? 
Dan worden niet alleen de kosten van het annuleren of 
afbreken van uw reis vergoed, maar u krijgt de hele reissom 
terug, ook als u maar een deel van de vakantie mist. En dat is 
een prettige zekerheid.

Waarnemer: met deze uitbreiding kunt u iedereen mee-
verzekeren die u reden kan geven om uw reis te annuleren 
of af te breken. Denk bijvoorbeeld aan degene die op uw 
huis past of voor uw huisdieren zorgt. Of aan iemand die 
zakelijk of persoonlijk zo belangrijk voor u is, dat u uw 
vakantie wilt annuleren of afbreken als hem of haar iets 
overkomt.

Samengestelde reis: verzekert reizen die zijn samengesteld 
uit losse, afzonderlijk geboekte onderdelen, zoals ticket, 
vervoer en accommodatie. Ook vergoedt deze verzekering 
de annuleringskosten van de totale reis, als een of meer 
onderdelen uitvallen. Een onmisbare aanvulling als u zelf uw 
vakanties via internet boekt!

Beknopt dekkingsoverzicht

Basisdekking Standaard Topdekking

Personenhulpverlening kostprijs

Telecommunicatiekosten € 100,- € 150,-

Buitengewone kosten kostprijs

Geneeskundige kosten

- gemaakt buiten Nederland kostprijs

- gemaakt in Nederland € 1.000,-

- voor dieren € 300,-

Tandheelkundige kosten € 350,-

Bagage, totaal € 3.000,- € 5.000,-

waarvan ten hoogste voor: 

- beeld-, geluids- en computerapparatuur € 1.500,- € 2.500,-

eigen risico € 50,- geen

Schade vakantieverblijven € 300,- € 500,-

Huur vervoermiddel

- huur, per object per reis € 2.500,-

- extra verblijfkosten, per dag (max. 10 dagen) € 50,-

Ongevallen 

- bij overlijden € 25.000,-

- bij algehele invaliditeit € 75.000,-

Rechtsbijstand

- binnen Europa kostprijs

- buiten Europa, per gebeurtenis € 5.000,-

Uitbreidingen 
Geld per reis per verzekering  € 500,-

Automobilistenhulp  

- hulp kostprijs

- arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,-

Recreatiedekking Nederland zie voorwaarden

Extra sportuitrusting, per reis per verzekering boven op  
het verzekerd bedrag voor bagage € 2.500,-

Dekking GarantieAnnulering 
Max. verzekerd bedrag per verzekerde per reis    € 1.500,-

Max. verzekerd bedrag per verzekering per jaar   € 6.000,-

waarvan ten hoogste voor:  

annuleringskosten voor aanvang van de reis  kostprijs

ongebruikte reisdagen 

- vertraging bij vertrek, langer dan 8 uur reissom per dag, 
max. 3 dagen

- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) reissom per dag

Eerdere terugkeer 100% reissom

De genoemde bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld. 
Raadpleeg de algemene voorwaarden voor details.


