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Corona en op reis

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Steeds veranderende regels maken het lastig om te bepalen of u wel 
of niet goed verzekerd bent. Om u te helpen en verrassingen te voorkomen hebben bij dit dekkingsoverzicht gemaakt. In dit 
overzicht ziet u duidelijk wat er gedekt is bij de verschillende reisadviezen. Wij maken hierbij onderscheid tussen Groen of Geel en 
Oranje of Rood. Voor overige vragen verwijzen wij u naar deze pagina. Hier vindt u ook een document met veelgestelde vragen. 
Uiteraard kunt u ook terecht bij assurantieadviseur.

   www.ansvar.nl

Dekkingsoverzicht
Covid-19

Reis geboekt? Dit is gedekt op 
de Doorlopende Reisverzekering 
met annuleringsdekking.

Reisadvies dag van vertrek

Vóór vertrek Groen of Geel Oranje of Rood Beperking

Alle Covid-19 gerelateerde schades

Op bestemming Beperking

Medische kosten bij diagnose Covid-19 Alleen wanneer medische kosten zijn meeverzekerd. 

Niet Covid-19 gerelateerde schade of letsel Normaal verzekerd conform dekking van de polis(voorwaarden).

Verplichte quarantaine ten gevolge van een 
besmetting tijdens het verblijf, uitgezonderd 
cruiseschepen:
• Vergoeding extra verblijfskosten;
• Vergoeding latere terugreis met openbaar 

vervoer (incl. vliegtuig).
• Verplichte individuele quarantaine ten gevolge 

van een besmetting tijdens het verblijf:
 - Vergoeding extra verblijfskosten;
 - Vergoeding latere terugreis met openbaar 

vervoer (incl. vliegtuig).

• Europa- of werelddekking, afhankelijk van het gekozen 
verzekeringsgebied dat op uw polis staat.

• Positieve PCR-test kunnen overleggen.
• Uitkering is alleen voor toepassing voor de gedekte personen 

op de reispolis, niet voor het overig reisgezelschap. 

• Uitkering alleen van toepassing wanneer de onvoorziene 
kosten niet worden vergoed door de lokale overheid, de 
Nederlandse overheid, uw vervoerder, luchtvaartmaatschappij 
of reisorganisatie.

• Maximale vergoedingen per verzekerde van toepassing op 
basis van de gekozen dekking:

Dekking Doorlopende Reisverzekering

Dekking
Per persoon 
maximaal

Basis € 750

Comfort € 1.000

Optimaal/Topdekking € 1.250

Overig € 1.000

 = dekking

 = geen dekking

https://ansvar-idea.nl/schade/coronavirus
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1. Controleer hoe u veilig naar een land kunt reizen. Check regelmatig  
deze pagina en de website van uw reisaanbieder. 

2. Check de maatregelen in het land van bestemming. De 
coronamaatregelen kunnen namelijk anders zijn dan in Nederland. 
Bedenk daarom goed wat u allemaal op vakantie wilt gaan doen. 

3. Controleer de maatregelen van uw reisaanbieder. Met wat voor 
vervoer maakt u gebruik. En is een mondkapje verplicht? Of worden 
er andere voorwaarden gesteld. 

4. Download de reisapp van de overheid. Dan bent u altijd voorbereid 
als het reisadvies wijzigt of als er nieuwe maatregelen gelden voor 
uw bestemming.

Handig om te weten

Polisacceptatie

acceptatie@ansvaridea.nl

020 6 170 426 (keuze 1)

Vragen?

!

   www.ansvar.nl

Reisadvies dag van vertrek

Vóór vertrek Groen of Geel Oranje of Rood Beperking

Diagnose Covid-19 • Reis heeft een vertrekdatum voor 30 juni 2023.
• Annuleringsverzekering heeft een ingangsdatum niet later dan 

7 dagen na de boekdatum van de reis.
• Postieve PCR-test kunnen overleggen.

Verplichte quarantaine door overheid  
(zie vergoeding bij doorlopende reis)

Wijziging kleurcodering voorafgaand aan vertrek 
naar land naar oranje/rood

Kosten verplichte PCR-test of vaccinatie

Op bestemming Beperking

Opname wegens diagnose Covid-19

• Reis heeft een vertrekdatum voor 30 juni 2023.
• Annuleringsverzekering heeft een ingangsdatum niet later dan 

7 dagen na de boekdatum van de reis.
• Niet gebruikte vakantiedagen alleen bij ziekenhuisopname.

Verplichte quarantaine door overheid, of 
individuele quarantaine

Wijziging kleurcodering land naar oranje/rood

Dekking Doorlopende Annuleringsverzekering

 = dekking

 = geen dekking

Let op: dit overzicht is met zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten 
worden verleend. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken

