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MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

ASSISTENTIEDIENSTEN Max. bedragen incl. btw per persoon 
voor de duur van het contract 

ASSISTENTIE AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE OF ONGEVAL  

Repatriëring en ziekenvervoer Werkelijke kosten  

Medische, chirurgische, farmaceutische kosten en  
kosten van ziekenhuisopname in het buitenland  
Vergoeding van de werkelijke kosten - Vooruitbetaling van de kosten van 
ziekenhuisopname 
(Zonder beperking van de duur)  
Eigen risico: € 30  

  
Middellange afstand: € 75.000  
  
Lange afstand: € 150.000  

Waaronder kosten van dringende tandheelkundige zorg € 300 per schadegeval 

Begeleiding van minderjarige kinderen Vervoersbewijs* 

Terugkeer van de meereizende Partner en Kinderen ten Laste 
bij repatriëring van de Verzekerde  Werkelijke kosten  

Aanwezigheid bij de Verzekerde die is opgenomen in het ziekenhuis  Vervoersbewijs + hotelkosten € 80 
per nacht – maximaal 10 overnachtingen  

Doorgeven van berichten Werkelijke kosten  

ASSISTENTIE BIJ OVERLIJDEN   

Repatriëring of vervoer van het lichaam bij Overlijden  Werkelijke kosten  

Kosten van de kist   € 1500 

Begeleiding van de overledene door max. twee familieleden   
Vervoersbewijs + hotelkosten € 80 
per dag en per persoon – maximaal 5 
overnachtingen  

Terugkeer van de meereizende Partner en Kinderen ten Laste of een 
begeleider bij Overlijden van de Verzekerde  

Vervoersbewijs*  

OVERIGE ASSISTENTIEDIENSTEN   

Vervroegde terugkeer  
 Bij overlijden of ziekenhuisopname van een naaste verwant of de 

persoon die zorgdraagt voor een gehandicapt kind dat is 
thuisgebleven  

 Bij aanzienlijke materiële schade aan de woning van de Verzekerde  

 Vervoersbewijs heen-terug* 

Verzenden van geneesmiddelen Werkelijke kosten 

Voorschot strafrechtelijke borg  € 30.000  

Rechtsbijstand (kosten van advocaat) € 8000 

Assistentie paspoort of identiteitsbewijzen  Assistentie en advies   

Verlies of diefstal van betaalmiddelen  
  

Assistentie en advies 
+ Voorschot tot € 2300  

Advies voor het dagelijks leven Assistentie en advies 

Zoek- en reddingskosten 
Inclusief redding op afgebakende pistes  

Tot € 10.000 per gebeurtenis  
Werkelijke kosten  
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OPTIONELE DEKKINGEN Max. bedragen incl. btw per persoon 
voor de duur van het contract 

BAGAGE EN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN  

Verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van persoonlijke Bagage Tot € 1000 per persoon 

Waarvan voor kostbare voorwerpen, inclusief sportuitrusting  Tot € 500 per persoon 
Eigen risico: € 25 per ko�er 

REISINCIDENTEN  

Vluchtvertraging, annulering van vlucht: 
 Vertraging > 4 uur bij vertrek 
 Vertraging > 6 uur bij vertrek 

 
€ 90 per persoon en € 1000 per gebeurtenis 
€ 30 per 2 uur vertraging, tot maximaal € 200 per 
persoon en € 1000 per gebeurtenis 

Onderbreking van het verblijf 
Vergoeding van de niet-gebruikte diensten in het land van bestemming, 
pro rata temporis, bij vervroegde terugkeer (exclusief vervoer) 

 
Tot € 2500 per persoon met een maximum van € 
14.000 per gebeurtenis  
  
Eigen risico: € 30 per persoon 

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

 Overlijden, ernstig letselongeval, ernstige 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: € 4000 per persoon  
Maximaal per gebeurtenis voor de volledige 
reis: € 20.000  
  
  
Eigen risico:  
€ 30 per persoon met uitzondering van:  

 Annulering om medische redenen 
(overlijden, ernstig letselongeval, 
ernstige ziekte): geen eigen risico   

 

Annulering alle oorzaken 

Maximale vergoeding: € 4000 per persoon  
Maximaal per gebeurtenis voor de volledige 
reis: € 20.000  
 
Eigen risico: 10% van het schadebedrag, 
minimaal € 100 per persoon 
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