
MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

OVERZICHT VAN DE DEKKINGEN
ZAKENREISVERZEKERING



ASSISTENTIEDIENSTEN 
Max. bedragen incl. btw 

per persoon 
voor de duur van het contract 

Geografisch 
toepassingsgebied 

BASISDEKKINGEN INDIVIDUELE ONGEVALLEN 

1.1. Overlijden door een ongeval  € 50.000 of € 150.000, afhankelijk 
van de gekozen optie  

Wereldwijd 

Gezinspakket  Kapitaalverhoging van 10%  
Overlijden door een ongeval van de Partner ten laste die met 
de Verzekerde meereist  

€ 30.000 

Overlijden door een ongeval van een Kind ten laste dat met 
de Verzekerde meereist  

€ 5000 

Overlijden van de verzekerde tijdens luchtvervoer € 30.000 
1.2. Volledige of Gedeeltelijke Blijvende Invaliditeit na 
een Ongeval 

€ 50.000 of € 150.000, afhankelijk 
van de gekozen optie 

Wereldwijd 
(Arbeidsongevallentabel - zonder Eigen risico)  
Gezinspakket Kapitaalverhoging van 10% 
Blijvende Invaliditeit van de Partner of een Kind ten laste 
die/dat met de Verzekerde meereist 

€ 30.000 

1.3. Dagelijkse vergoeding in geval van coma € 75 per dag vanaf de 10e dag – 
periode van maximaal 365 dagen. 

Wereldwijd 

1.4. Behandelingskosten in het land van woonplaats van 
de Verzekerde na een ziekenhuisopname in het 
buitenland  
Vergoeding van de kosten als gevolg van een 
Ziekenhuisopname in het buitenland tijdens een Zakenreis in 
het Buitenland, bij terugkeer van de Verzekerde naar 
zijn/haar land van woonplaats - zonder Eigen risico 

Tot € 20.000 Gedurende 30 dagen 
vanaf de terugkeer naar het land van 
woonplaats van de Verzekerde 

Wereldwijd 

1.5. Dagelijkse vergoeding in geval van ontvoering of 
arbitraire detentie 
Vergoeding uitgekeerd aan de onderneming (per 
gebeurtenis) 
- Eigen-risicoperiode van 90 dagen 
Buiten het land van woonplaats van de verzekerde  

Betaling van het salaris van de 
Verzekerde  Tot € 100.000 per jaar, 
voor maximaal 365 dagen 
 

Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

1.6. Aanpassing van de woning/het voertuig bij 
gedeeltelijke blijvende invaliditeit van meer dan 33% 
Geogra�sch toepassingsgebied: Metropolitaans Frankrijk 

15% van het Invaliditeitskapitaal met 
een maximum van € 15.000 

Metropolitaans 
Frankrijk 

ASSISTENTIE AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE OF ONGEVAL  

Repatriëring en ziekenvervoer Werkelijke kosten  Wereldwijd 

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)  
Buiten het land van woonplaats van de verzekerde  

Tot € 2.000.000 

Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Waaronder kosten van dringende tandheelkundige zorg 
€ 300 per tand met een maximum van 
€ 900 per schadegeval 

Begeleiding van de gerepatrieerde/vervoerde Verzekerde  Vervoersbewijs Wereldwijd 

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

Werkelijke kosten  
Wereldwijd 
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ASSISTENTIEDIENSTEN 
Max. bedragen incl. btw 

per persoon 
voor de duur van het contract 

Geografisch 
toepassingsgebied 

ASSISTENTIE BIJ OVERLIJDEN   

Repatriëring of vervoer van het lichaam bij Overlijden  Werkelijke kosten  
Wereldwijd 

Kosten van de kist   € 3000 

Begeleiding van de overledene door een familielid   
Vervoersbewijs*  
+ hotelkosten € 250 
per dag – maximaal 3 dagen 

Wereldwijd 

HULP EN DIENSTEN AAN DE ONDERNEMING EN DE VERZEKERDE   

Vervroegde terugkeer  
 Bij overlijden of ziekenhuisopname van een naaste 

verwant 
 Bij vroeggeboorte van een kind ten laste 
 Bij aanzienlijke materiële schade aan de woning van de 

Verzekerde  

 Vervoersbewijs heen-terug* Wereldwijd 

Vervroegde terugkeer van de besluitvormer vanwege een 
ernstige gebeurtenis 

Vervoersbewijs* Wereldwijd 

Terugkeer naar de plaats van de werkopdracht na een 
repatriëring 

Vervoersbewijs* Wereldwijd 

Zenden van een vervangende medewerker Vervoersbewijs* Wereldwijd 

Ter plaatse zenden van een arts Werkelijke kosten Wereldwijd 

Zenden van een arts bij ziekte of ongeval van een kind ten 
laste dat in de woonplaats van de Verzekerde verblijft 

Werkelijke kosten 
Metropolitaans 
Frankrijk 

Verzenden van geneesmiddelen Werkelijke kosten Wereldwijd 

Voorschot strafrechtelijke borg  € 60.000  
Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Rechtsbijstand (kosten van advocaat) € 20.000 
Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Verzending van bedrijfsdocumenten Verzendkosten 
Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Assistentie paspoort of identiteitsbewijzen  Assistentie en advies   
Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Verlies of diefstal van betaalmiddelen  
  

Assistentie en advies 
+ Voorschot tot 
€ 15.000  

Wereldwijd 

Advies voor het dagelijks leven Assistentie en advies 
Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Opvang van kinderen onder de 16 jaar € 500 voor de volledige dienst Metropolitaans 
Frankrijk 
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MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

VERZEKERINGSDEKKINGEN 
Max. bedragen incl. btw per 

persoon 
voor de duur van het contract 

Geografisch 
toepassingsgebied 

BAGAGE EN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN 

Verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van 
persoonlijke Bagage 
Zonder eigen risico 

Tot € 2000 
Wereldwijd 

Verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van 
bedrijfsmaterialen 
Zonder eigen risico 

Tot € 1000 
Wereldwijd 

Verlies, diefstal of vernietiging van stalen Tot € 1000 Wereldwijd 

REISINCIDENTEN 

Vluchtvertraging, annulering van vlucht of niet-
toelating aan boord 
Eigen-risicoperiode 4 uur 

Tot € 300 
Wereldwijd 

Vertraging van meer dan 24 uur in de levering van 
bagage 

Tot € 600 Wereldwijd 

Missen van een aansluitende vlucht 
Eigen-risicoperiode 6 uur 

Tot € 300 Wereldwijd 

Reisannulering (tickets) Tot € 5000 Buiten het land van 
woonplaats van de 
verzekerde 

Vliegtuigkaping Tot € 3000 Wereldwijd 

Overboeking van een regulier lijnvliegtuig Vast bedrag van € 50 Wereldwijd 

PERSOONLIJKE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID  

Lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade € 5000.000 per schadegeval 
Voor de VS en Canada geldt een limiet 
van € 1.500.000 Buiten het land van 

woonplaats van de 
verzekerde 

Waaronder 
Voedselvergiftiging 
Materiële schade en immateriële gevolgschade 
Absoluut eigen risico van € 150 per schadegeval 

€ 1.500.000 per schadegeval 
€ 1.500.000 per schadegeval 
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