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CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT DOORLOPENDE REISVERZEKERINGEN 2014    CLUSTERWEGING  

ClusterClusterClusterCluster    VraagVraagVraagVraag    MalusMalusMalusMalus    BonusBonusBonusBonus     ClusterClusterClusterCluster    WegingWegingWegingWeging    

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    Wat is de opzegtermijn in maanden (bij opzegging per contractvervaldatum door verzekeringnemer)? 0,8 1,2  Algemeen 8% 

    Welke dekkingsgebieden kunnen gekozen worden? 1 1  Annulering 10% 

    Wat is het standaard eigen risico voor bagage? 1 1  Automobilistenhulp 10% 

    Is een afwijkend eigen risico mogelijk? 0,8 1,2  Bagage 10% 

    Welke andere eigen risico's kan verzekeringnemer kiezen? 1 1  Geneeskundige kosten 12% 

    Wat is het eigen risico voor medische kosten (indien meeverzekerd)? 1 1  Hulpverlening 16% 

    Geldt er voor overige zaken of gebeurtenissen een eigen risico? 1 1  Ongevallen 8% 

    Wat is de standaard maximum aaneengesloten reisduur in dagen? 1 1  Overig 6% 

    Wat is de maximum aaneengesloten reisduur in dagen inclusief eventuele uitbreiding? 1 1  Sporten 10% 

    Wat is de maximum leeftijd voor meeverzekerde inwonende kinderen? 1 1  Vervangend vervoer/verblijf 10% 

    Wat is de maximum leeftijd voor meeverzekerde  uitwonende kinderen? 1 1  TotaalTotaalTotaalTotaal    100%100%100%100%    

HulpverleningHulpverleningHulpverleningHulpverlening    Wat is de maximum vergoeding voor (tele)communicatie met de hulpcentrale? 1 1    

    Wat is de maximum vergoeding voor (tele)communicatie met derden? 1 1    

    Welke dekking is er voor opsporings-, reddings-, en bergingsacties? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking voor vervoerskosten (bezoek) bij ziekenhuisopname van een verzekerde? 1 1    

    Wat is de dekking voor toezending van medicijnen naar verblijfplaats? 1 1    

    Worden (op verzoek) voorschotten verleend voor geneeskundige kosten? 1 1    

    Wat is de dekking voor repatriëring bij ziekte of ongeval? 1 1    

    Wat is de dekking voor repatriëring na overlijden? 1 1    

    Wat is de dekking voor overkomst familie voor begrafenis/crematie? 1 1    

    Wat is de dekking voor extra reiskosten vanwege ziekte of ongeval verzekerde(n) overkomen? 1 1    

    Wat is de dekking voor extra verblijfskosten vanwege ziekte of ongeval verzekerde(n) overkomen? 0,8 1,2    

HulpverleningHulpverleningHulpverleningHulpverlening    Wat is de dekking voor reiskosten ivm oponthoud, natuurgeweld, staking? 1 1    

    Wat is de dekking voor verblijf ivm oponthoud, natuurgeweld, staking? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking voor extra reiskosten bij terugroeping in geval van overlijden familielid/partner? 1 1    

    Wat is de dekking voor extra reiskosten bij terugroeping in geval van materiële schade? 1 1    
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OngevallenOngevallenOngevallenOngevallen    Is een (extra) uitkering bij ongevallen mee te verzekeren, en zo ja, welke dekkingssoort? 1 1    

    Wat is de (standaard) uitkering bij overlijden door een ongeval? 0,8 1,2    

    Wat is de uitkering voor jongeren bij overlijden door een ongeval? 1 1    

    Wat is de uitkering voor ouderen bij overlijden door een ongeval? 1 1    

    Wat is de (standaard) maximum uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 0,8 1,2    

    Wat is de maximum uitkering voor jongeren bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 1 1    

    Wat is de maximum uitkering voor ouderen bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 1 1    

    Gelden afwijkende bedragen bij overlijden/invaliditeit als gevolg van een motorongeval? Bijvoorbeeld bij het niet dragen van een 

verplichtgestelde helm? 

1 1    

    Wat is de (evt. afwijkende) uitkering bij overlijden als gevolg van een motorongeval? 1 1    

    Wat is de (evt. afwijkende) uitkering bij invaliditeit als gevolg van een motorongeval? 1 1    

Geneeskundige kostenGeneeskundige kostenGeneeskundige kostenGeneeskundige kosten    Zijn geneeskundige kosten te verzekeren, en zo ja, welke dekkingssoort? 1 1    

    Wat is de dekking voor geneeskundige kosten in Nederland? 1 1    

    Wat is de dekking voor tandheelkundige kosten? 1 1    

    Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het verplicht eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 0,8 1,2    

    Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het vrijwillig eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 1 1    

SportenSportenSportenSporten    Is dekking tijdens wintersport meeverzekerd (standaard/optioneel)? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor skipassen, skilessen en gehuurde uitrusting bij ziekte/ongeval? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking per persoon voor wintersportuitrusting  (standaarddekking/bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor wintersportuitrusting (standaarddekking/bagagedekking)? 1 1    

    Is extra dekking voor wintersportuitrusting mogelijk (extra dekking boven standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Is dekking tijdens onderwater-/duiksport meeverzekerd (neen/standaard/optioneel)? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor onderwatersport-/duikuitrusting (standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor onderwatersport-/duikuitrusting (standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de extra dekking voor onderwatersport-/duikuitrusting (extra dekking boven standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Is dekking tijdens het beoefenen van gevaarlijke sporten meeverzekerd (neen/beperkt/standaard/optioneel)? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan gevaarlijke sportuitrusting (standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de extra dekking voor schade aan gevaarlijke sportuitrusting (extra dekking boven standaard/bagagedekking)? 1 1    

BagageBagageBagageBagage    Is bagage standaard of optioneel meeverzekerd? 1 1    
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    Wat is voor bagage de standaard maximale vergoeding per persoon? 1 1    

    Wat is voor bagage de standaard maximale vergoeding per polis? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor aanschaffingen ivm vertraagde bagage? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor aanschaffingen ivm vertraagde bagage? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan meegenomen giften voor derden? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan meegenomen giften voor derden? 1 1    

    Wat wordt vergoed per persoon voor schade aan goederen aangeschaft tijdens de reis? 1 1    

    Wat wordt vergoed per polis voor schade aan goederen aangeschaft tijdens de reis? 1 1    

    Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan foto/film/video-apparatuur? 0,8 1,2    

    Wat wordt per polis vergoed voor schade aan foto/film/video-apparatuur? 1 1    

    Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan computerapparatuur (incl. tablet, e-reader)? 0,8 1,2    

    Wat wordt per polis vergoed voor schade aan computerapparatuur (incl. tablet, e-reader)? 1 1    

    Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan audioapparatuur? 1 1    

    Wat wordt per polis vergoed voor schade aan audioapparatuur? 1 1    

    Wat wordt vergoed per persoon voor spelcomputers en organizers? 1 1    

    Wat wordt vergoed per polis voor spelcomputers en organizers? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan telecommunicatiemiddelen (incl. mobiele telefoon/smartphone)? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan telecommunicatiemiddelen (incl. mobiele telefoon/smartphone)? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan kostbaarheden? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan kostbaarheden? 1 1    

    Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan sieraden? 0,8 1,2    

    Wat wordt per polis vergoed voor schade aan sieraden? 1 1    

    Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan horloges? 1 1    

    Wat wordt per polis vergoed voor schade aan horloges? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan bontwerk? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan bontwerk? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan muziekinstrumenten? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan muziekinstrumenten? 1 1    

    Wat wordt maximaal per persoon vergoed voor schade aan (zonne)brillen en contactlenzen? 0,8 1,2    
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    Wat wordt er maximaal per polis vergoed voor schade aan (zonne)brillen en contactlenzen? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan gehoorapparaten? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan gehoorapparaten? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan prothesen (niet gebit)? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan prothesen (niet gebit)? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan medische apparatuur? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan medische apparatuur? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan kampeeruitrusting? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan kampeeruitrusting? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan hobby-/sportuitrusting (basis/extra dekking)? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan hobby-/sportuitrusting (basis/extra dekking)? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan surfplank, opblaasbare boot etc.? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan surfplank, opblaasbare boot etc.? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan kano of kajak? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan kano of kajak? 1 1    

    Wat is de dekking per persoon voor schade aan fietsen (bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de dekking per polis voor schade aan fietsen (basisdekking)? 1 1    

    Wat is de extra dekking voor schade aan fietsen (boven standaard/bagagedekking)? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan invaliden-/kinderwagens? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan imperials/dragers/boxen? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan gereedschappen voor auto/motor? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan gereedschappen (niet auto/motor)? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade aan auto-/motortoebehoren en onderdelen? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor schade aan reserve-onderdelen? 1 1    

    Is diefstal/verlies van geld meeverzekerd of mee te verzekeren (neen/standaard/optioneel/met bagage)? 1 1    

    Wat is de maximum vergoeding per persoon voor diefstal/verlies van geld? 0,8 1,2    

    Wat is de maximum vergoeding per polis voor diefstal/verlies van geld? 0,8 1,2    

AutomobilistenhulpAutomobilistenhulpAutomobilistenhulpAutomobilistenhulp    Is automobilistenhulp meeverzekerd (neen/standaard/optioneel)? 1 1    

    Wat mag de maximale leeftijd van het voertuig zijn voor dekking? 1 1    
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    Wat is de dekking voor reparatiekosten langs de weg? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking voor sleepkosten tot aan het dichtsbijzijnde reparatiebedrijf? 0,8 1,2    

    Wat is de dekking voor een vervangende bestuurder? 1 1    

    Is er dekking voor toezending van onderdelen vanuit NL? Zo ja, wat is deze dekking? 1 1    

    Worden kosten voor verkeersrechtsbijstand vergoed en zo ja, tot welk bedrag? 1 1    

    Na hoeveel reparatiedagen heeft verzekerde recht op repatriëring van het voertuig? 1 1    

    Wat is de dekking voor repatriëring van het voertuig naar woonplaats indien de reparatie langer duurt dan standaard aantal 

reparatiedagen? 

0,8 1,2    

    Wat is de dekking voor repatriëring van de bromfiets naar woonplaats indien de reparatie langer duurt dan standaard aantal 

reparatiedagen? 

1 1    

    Wat is de dekking voor repatriëring van de aanhanger naar woonplaats indien de reparatie langer duurt dan standaard aantal 

reparatiedagen? 

1 1    

    Wat is de dekking voor repatriëring van de bagage naar woonplaats indien de reparatie langer duurt dan standaard aantal 

reparatiedagen? 

1 1    

Vervangend vervoer/verblijfVervangend vervoer/verblijfVervangend vervoer/verblijfVervangend vervoer/verblijf    Is vervangend vervoer/verblijf mee te verzekeren, en zo ja, welke dekkingssoort? 1 1    

    Na hoeveel reparatiedagen heeft verzekerde recht op een vergoeding van de verblijfskosten en vervangend vervoermiddel? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor verblijfskosten bij reparatie binnen het standaard aantal reparatiedagen? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor verblijfskosten bij reparatie langer dan het standaard aantal reparatiedagen? 0,8 1,2    

    Wat is de vergoeding voor de huur van een motorrijtuig bij reparatie binnen het standaard aantal reparatiedagen? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor de huur van een motorrijtuig bij reparatie langer dan het standaard aantal reparatiedagen? 0,8 1,2    

    Wat is de vergoeding voor reiskosten per Openbaar Vervoer bij reparatie langer dan standaard aantal reparatiedagen? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor de huur van een vervangend motorrijtuig bij uitval van het voertuig? 0,8 1,2    

    Wat is de vergoeding voor de huur van een vervangende (brom)fiets bij uitval (brom)fiets? 1 1    

    Wat is de vergoeding voor de huur van een vervangende aanhanger bij uitval van de aanhanger? 1 1    

    Wat is bij uitval van de caravan de vergoeding voor huur caravan/vervangend verblijf? 1 1    

    Wat is bij uitval van de tent de vergoeding voor huur van een tent/vervangend verblijf? 1 1    

OverigOverigOverigOverig    Wat is de dekking voor aansprakelijkheid bij schade logies/verblijf? 0,8 1,2    

    Wat is de franchise voor aansprakelijkheid bij schade logies/verblijf? 1 1    

    Wat is de dekking voor schade door verlies van (kluis)sleutels? 1 1    

    Wat is de franchise voor schade bij verlies van (kluis)sleutels? 1 1    
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    Is dekking tijdens zakelijke reizen te verzekeren, en zo ja, welke dekkingssoort? 1 1    

    Is er dekking tijdens stage in het buitenland en zo ja, welke dekking? 1 1    

    Wat is de dekking voor kosten van rechtsbijstand in het buitenland? 0,8 1,2    

    Wat is de franchise voor dekking rechtsbijstandskosten in het buitenland? 1 1    

    Wat is de dekking voor geneeskundige kosten voor een meereizend huisdier? 1 1    

AnnuleringAnnuleringAnnuleringAnnulering    Is een annuleringsdekking meeverzekerd (neen/standaard/optioneel)? 1 1    

    Welke annuleringstypes zijn mogelijk: standaard (pro rata) of luxe/garantie (volledig) of allrisk? 1 1    

    Heeft verzekeringnemer keuze uit verschillende maximum verzekerde reissommen? 0,8 1,2    

    Welke maximum verzekerde reissommen kan de verzekeringnemer kiezen? 1 1    

    Wat is de maximale vergoeding (van de reissom) per persoon bij annulering? 1 1    

    Wat is de maximale vergoeding (van de reissom) per polis bij annulering? 1 1    

 Is op het annuleringsdeel ook een dekking voor een samengestelde reis mogelijk? (niet/standaard/optioneel) 1 1    

 


