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Actief op vakantie? Check eerst je reisverzekering! 

Grote verschillen in dekking voor gevaarlijke sporten 

Dat skiën en snowboarden extra risico´s met zich meenemen, is algemeen bekend. Bij elke reisverzekeringen 

is een wintersportdekking mee te verzekeren. Maar wat als je in je zomervakantie spontaan besluit een 

bungeejump te maken, te gaan parasailen of je te wagen aan een parachutesprong? Van elke tien 

reisverzekeringen dekken er vier de risico´s van dergelijke gevaarlijke sporten helemaal niet, drie alleen optioneel 

met de wintersportdekking en een enkele alleen als de dekking specifiek is aangevraagd. Dit blijkt uit onderzoek 

door MoneyView, gepubliceerd in het Special Item Reisverzekeringen dat deze week is verschenen. 

Wie dergelijke activiteiten op vakantie wil ondernemen doet er goed aan eerst de voorwaarden van de 

reisverzekering te controleren. Doorgaans staat opgesomd welke sporten en activiteiten wel of niet verzekerd 

zijn. Voor een dekking van medische kosten als gevolg van de uitoefening van een gevaarlijke/avontuurlijke sport 

moeten meestal ook geneeskundige kosten worden meeverzekerd. De ongevallendekking (een uitkering bij 

overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval) is door meerdere aanbieders expliciet uitgesloten 

als dit komt door een gevaarlijke sport/activiteit. 

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Reisverzekeringen opgesteld.  

Vijf sterren voor de prijsstelling van doorlopende reisverzekeringen gaan naar: 

 SNS (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld),  

 Unive ́ (Doorlopende Reisverzekering)  

 Zelf/nowGo (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld).  

Vijf sterren voor de voorwaarden van doorlopende reisverzekeringen zijn voor:  

 ABN AMRO (Doorlopende Reisverzekering),  

 Allianz Global Assistance (Doorlopende Reis Premium)   

 Europeesche (Doorlopende Reis optimaal). 

Vijf sterren voor de prijsstelling van kortlopende reisverzekeringen zijn toegekend aan  

 Aon Direct (Kortlopende Reisverzekering)  

 nowGo (Kortlopende Reisverzekering) 

Voor wat betreft de voorwaarden van kortlopende reisverzekeringen zijn de vijf sterren voor: 

 ANWB/Unigarant (Kortlopende Reis Compleet/Uitgebreid)  

 ING (Kortlopende reisverzekering) 

Het MoneyView Special Item Reisverzekeringen is gratis te downloaden van de website specialitem.nl. 

REDACTIE: deeplink http://www.moneyview.nl/docs/specialitem/2018/4.%20Reisverzekeringen/SI-93_REIS_04-2018_A.pdf 

 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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