
MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

OVERZICHT VAN DE DEKKINGEN
ANNULERINGSVERZEKERING



MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

VERZEKERINGSDEKKINGEN Bedragen incl. btw per persoon 
voor de duur van het contract 

REISANNULERING 

Vergoeding van de annuleringskosten 
die de organisator in rekening heeft gebracht in geval van:  

 Overlijden, ernstig letselongeval, ernstige ziekte, terugval, 
verergering van een chronische of bestaande ziekte van de 
Verzekerde of een van zijn/haar familieleden (zie de�nitie)   

 
 Zwangerschapscomplicaties van de Verzekerde 
 Ernstige schade in bedrijfs- of privéruimtes  
 Diefstal in bedrijfs- of privéruimtes  

 
 Oproep om de volgende administratieve of beroepsmatige 

redenen:  
- Als getuige of jurylid voor juryrechtspraak, procedure voor de 

adoptie van een kind  
- Voor een herkansingsexamen  
- Wegens het verkrijgen van een dienstverband of betaalde 

stage  
- Wegens economisch ontslag  
- Wegens beroepsmatige overplaatsing*  
- Wegens annulering of wijziging van betaald verlof*  

 Ernstige schade aan het voertuig, 48 uur voor vertrek  
 Afwijzing van visumaanvraag door de autoriteiten van het 

bezochte land 

Maximale vergoeding: € 5000 per persoon  
Maximaal per gebeurtenis voor de volledige 
reis: € 40.000  
 
 
 
Eigen risico:  
€ 50 per persoon 
 

ANNULERING OVERIGE OORZAKEN   

Annulering overige oorzaken 

Maximale vergoeding: € 5000 per persoon  
Maximaal per gebeurtenis voor de volledige 
reis: € 40.000  
 
Eigen risico: 20% van het schadebedrag, 
minimaal € 50 per persoon 

OPTIE AANSLAGEN/NATUURRAMPEN 

Annulering in geval van aanslagen of Natuurrampen 

Maximale vergoeding: € 5000 per persoon  
Maximaal per gebeurtenis voor de volledige 
reis: € 40.000  
 
Eigen risico: 20% van het schadebedrag, 
minimaal € 75 per persoon 
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