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Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
De	OHRA	Doorlopende	reisverzekering	vergoedt	schade	als	u	op	reis	bent.	De	verzekering	is	het	hele	jaar	geldig.	U	kiest	zelf	of	u	verzekerd	wilt
zijn	in	Europa	of	de	hele	Wereld.	U	kunt	daarnaast	kiezen	uit	een	maximale	reisduur	van	45,	90,	180	of	365	dagen.

Wat	is	ver ze kerd?
De	OHRA	Doorlopende	Reisverzekering
verzekert	uw	reisbagage	en	reisdocumenten	tegen
beschadiging,	diefstal	en	verlies.	Daarnaast	bent	u
verzekerd	als	er	tijdens	uw	reis	iets	gebeurt
waardoor	u	persoonlijke	hulp	nodig	heeft.	U	bent	ook
verzekerd	als	er	iets	aan	uw	logiesverblijf	beschadigt
en	u	daarvoor	aansprakelijk	bent.

Ba ga ge
Uw	bagage	en	reisdocumenten	zijn	verzekerd	tegen
beschadiging,	diefstal	en	verlies.	U	kunt	kiezen	uit	de
Basis,	Plus	of	Top	dekking.	De	maximale	verzekerde
bedragen	per	verzekerde	per	reis	is:

*	Basis	€	1.250,-
*	Plus	€	2.500,-
*	Top	€	5.000,-

Als	uw	reisbagage	jonger	dan	één	jaar	is	ontvangt	u
de	nieuwwaarde.	Is	uw	reisbagage	ouder	dan	één
jaar,	dan	ontvangt	u	de	dagwaarde.
Om	de	waarde	van	uw	reisbagage	te	bepalen,
gebruiken	wij	een	afschrijvingslijst.

Extra	informatie

Voor	sommige	soorten	reisbagage	geldt	een
separaat	maximaal	verzekerd	bedrag	per	verzekerde
per	reis.	Het	verzekerd	bedrag	is	afhankelijk	van	de
door	u	gekozen	dekking	(Basis,	Plus,	Top).

Keuze:	win ter sport	en	bij zon de re	spor ten
Met	de	extra	dekking	Wintersport	biedt
uw	Basisdekking	en	de	andere	door	u	gekozen	extra
dekkingen	ook	dekking	als	de	schade	is
veroorzaakt	door	wintersport.

Extra	informatie

Als	u	tijdens	uw	wintersport	eerder	naar	huis	moet
door	een	ongeval	of	door	een	acute	ziekte,
vergoeden	wij	de	kosten	voor	skipassen,	skilessen
en	huur	van	ski-uitrusting	die	u	op	uw
vakantiebestemming	heeft	gemaakt.	Dit	doen	wij
voor	de	dagen	dat	u	en	de	meeverzekerde	personen
die	mee	terugreizen	er	geen	gebruik	meer	van
kunnen	maken.	

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

U	bent	in	ieder	geval	niet	voorzichtig	genoeg
geweest	als	u	uw	reisbagage	(vooral	de	kostbare
voorwerpen)	en	reisdocumenten:
*	onbeheerd	heeft	achterlaten	in	een	niet	goed
afgesloten	ruimte
*	niet	als	handbagage	heeft	meegenomen	in	een
vliegtuig,	bus,	trein	of	op	een	boot
*	in	een	(voor)tent,	(bagage)aanhangwagen	of
vouwwagen	heeft	achtergelaten

U	bent	alleen	verzekerd	als	u	voorzichtig	genoeg
bent	geweest	om	materiële	schade	aan,	diefstal	of
verlies	van	uw	reisbagage	of	reisdocumenten	te
voorkomen.	U	bent	voorzichtig	genoeg	geweest	als	u
passende	maatregelen	heeft	genomen	om	materiële
schade,	diefstal	of	verlies	te	voorkomen.

Me disch
Kosten	van	een	geneeskundige	behandeling	die	u	al
kon	voorzien	voor	u	op	reis	ging	zijn	niet	verzekerd.
Dit	geldt	ook	voor	kosten	van	een	geneeskundige
behandeling	die	nodig	zijn	in	verband	met	een	ziekte
of	aandoeningen	die	voor	of	op	de	ingangsdatum	van
de	reis	al	bestonden	of	klachten	veroorzaakten.

Ri si co vol le	spor ten
Schade	die	ontstaat	tijdens	het	beoefenen	van
risicovolle	sporten	is	niet	verzekerd.

Extra	informatie

Risicovolle	sporten	zijn:
1	abseilen,	bergklimmen.	Wél	verzekerd	is	een	tocht
die	gaat	langs	gebaande	paden,	die	begaanbaar	zijn
voor	ongeoefenden;

2.	rafting,	canyoning	en	kitesurfen;

3.	parachutespringen,	parasailen,	deltavliegen,
hanggliding,	ultralight	vliegen,	bungeejumpen;

4.	gevechtssporten,	gemotoriseerde
snelheidswedstrijden,	paardenwedstrijden	en	sport
als	(neven)beroep.

https://www.ohra.nl/reisverzekering/polisvoorwaarden
https://www.ohra.nl/binaries/content/assets/websitebreed/afschrijvingslijst-inboedel-reisbagage.pdf


Keuze:	pech	op	reis
Met	de	extra	dekking	Hulpverlening	Motorrijtuig	krijgt
u	hulp	of	een	vergoeding	van	kosten	als	uw
motorrijtuig	niet	meer	kan	rijden	door	schade,	pech	of
wanneer	de	bestuurder	uitvalt	door	een	ongeval	of
door	ernstige	ziekte.	Hulp	bij	pech	of	hulp	bij	een
uitgevallen	bestuurder	is	alleen	verzekerd	in	het
buitenland.	De	OHRA	Hulpdienst	voert	de
hulpverlening	uit.

Keuze:	on ge val len
De	extra	dekking	Ongevallen	keert	eenmalig
een	bedrag	uit	als	u	letsel	oploopt	tijdens	uw	reis,	en
daarbij	blijvende	invaliditeit	oploopt	of	komt	te
overlijden.

Het	verzekerde	bedrag	per	verzekerde	per
gebeurtenis	is:

*	€	25.000,-	bij	overlijden
*	€	75.000,-	bij	blijvende	invaliditeit

Keuze:	door lo pen de	an nu le rings ver ze ke ring
Met	de	extra	dekking	Annulering	bent	u	bij	bepaalde
gebeurtenissen	verzekerd	voor:

*	Annuleringskosten	van	de	reis	tot	en	met	de	dag
van	vertrek	of	de	ingangsdatum	van	de	huur
*	Vertraging	bij	vertrek	of	aankomst
*	Afbreking	van	de	reis	met	eerdere	terugkeer

U	bent	hiervoor	verzekerd	tot	maximaal	€	1.500,-	per
verzekerde	per	reis.

Extra	informatie

Is	uw	reis	duurder?	Dan	kunt	u	het	hogere
bedrag	apart	verzekeren	met	de	OHRA
Kortlopende	Annuleringsverzekering.	

U	bent	alleen	verzekerd	met	de	extra	dekking
Annulering	als	u	de	dekking	heeft	afgesloten	op	het
moment	dat	u	de	reis	of	accommodatie	boekte,	of
binnen	14	dagen	nadat	u	de	reis	of	accommodatie
heeft	geboekt.

Ne ga tief	reis ad vies
Heeft	uw	bestemming	voordat	u	op	reis	gaat	een
negatief	reisadvies	(code	oranje	of	code	rood)	van
het	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken?	Dan	is	uw
reis	beperkt	verzekerd.	Heeft	u	hulp	nodig	of	maakt	u
kosten	die	te	maken	hebben	met	de	reden	dat	er	een
negatief	reisadvies	geldt?	Dan	is	dit	niet	verzekerd.	

Extra	informatie

De	OHRA	Hulpdienst	moet	hulp	in	redelijkheid
kunnen	uitvoeren.	Hulp	mag	dus	niet	onmogelijk	zijn
door	bijvoorbeeld	oorlogsomstandigheden,	onlusten,
oproer	of	een	natuurramp.

Za ke lij ke	reis
U	bent	alleen	verzekerd	als	uw	reis	een	recreatieve
bestemming	heeft.	Zakelijke	reizen	zijn	dus	niet
verzekerd.	U	bent	wel	verzekerd	tijdens	een	stage	of
studie	in	het	buitenland.	

An nu le rings kos ten
U	bent	niet	verzekerd	voor	annuleringskosten	van
een	reis	als	u	wist	dat	er	een	grote	kans	was	dat	u	de
reis	moest	annuleren	of	afbreken.	Of	als	u	dit	had
kunnen	weten	toen	u	de	reis	boekte.	

Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Eigen	ri si co
Alleen	bij	de	Basisdekking	geldt	voor	reisbagage	een
eigen	risico	van	€	70,-	per	reis.	Het	eigen	risico	geldt
niet	voor	aanschaf	van	vervangende	kleding	en
vervangende	toiletartikelen.

Reis	in	Ne der land
In	Nederland	bent	u	alleen	verzekerd	voor	geboekte
reizen	met	minimaal	één	betaalde	overnachting.	

Ne ga tief	reis ad vies
Heeft	uw	bestemming	voordat	u	op	reis	gaat	een
negatief	reisadvies	(code	oranje	of	code	rood)	van
het	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken?	Dan	is	uw
reis	beperkt	verzekerd.	Heeft	u	hulp	nodig	of	maakt	u
kosten	die	te	maken	hebben	met	de	reden	dat	er	een
negatief	reisadvies	geldt?	Dan	is	dit	niet	verzekerd.	

Extra	informatie

De	OHRA	Hulpdienst	moet	hulp	in	redelijkheid
kunnen	uitvoeren.	Hulp	mag	dus	niet	onmogelijk	zijn
door	bijvoorbeeld	oorlogsomstandigheden,	onlusten,
oproer	of	een	natuurramp.



Keuze:	Geld	en	Che ques
Met	de	extra	dekking	Geld	en	Cheques	bent	u
verzekerd	voor	verlies	of	diefstal	van	geld	en/of
cheques	tot	maximaal	€	750,-	per	reis	voor	alle
verzekerden	samen.

Extra	informatie

U	bent	alleen	verzekerd	als	u	voorzichtig	genoeg
bent	geweest	om	verlies	en	diefstal	te	voorkomen.	U
bent	in	ieder	geval	niet	voorzichtig	genoeg	geweest
als	u	geld	en/of	cheques	onbeheerd	heeft
achtergelaten	in	een	niet	goed	afgesloten	ruimte.	

Keuze:	Ge nees kun di ge	Kos ten
Met	de	extra	dekking	Geneeskundige	Kosten	worden
medisch	noodzakelijke	kosten,	die	niet	onder	de
dekking	van	uw	Nederlandse	zorgverzekering	vallen,
tijdens	uw	reis	vergoed.	Ook	als	dat	komt	doordat	die
kosten	lager	zijn	dan	uw	eigen	risico	of	hoger	zijn
dan	de	maximumvergoeding	op	uw	zorgverzekering.

Extra	informatie

Wanneer	u	door	een	ongeval	tijdens	uw	reis	een
tandheelkundige	behandeling	nodig	heeft,	vergoeden
wij	de	kosten	tot	maximaal	€	500,-	per	verzekerde.

Wanneer	een	meereizende	hond	of	kat	door	een
ongeval	of	ziekte	een	medische	behandeling	nodig
heeft	terwijl	u	in	het	buitenland	op	reis	bent,
vergoeden	wij	de	kosten	tot	€	300,-	per	reis.

Aan spra ke lijk heid
U	bent	tot	maximaal	€	1.250,-	per	gebeurtenis
verzekerd	voor	schade	aan	het	logiesverblijf	dat	u
huurt	of	de	inventaris	ervan.	U	moet	dan	wel
aansprakelijk	voor	deze	schade	zijn.

Waar	ben	ik	ge dekt?
U	kiest	zelf	voor	dekking	in	Europa	of	wereldwijd.	In	Nederland	bent	u	alleen	verzekerd	bij	minimaal	één	betaalde	overnachting.

Extra	informatie

Europa	betekent:	Alle	Europese	landen	inclusief	Nederland,	de	Azoren,	de	Canarische	eilanden,	Madeira	en	de	niet-Europese
landen	aan	de	Middelandse	Zee.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te	voorkomen
en	te	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	Doe	meteen	aangifte	in	geval	van	een	strafbaar	feit	zoals	diefstal,	inbraak	of
vandalisme.	Geef	veranderingen	in	uw	gezinssituatie,	een	verhuizing,	maar	ook	wijzigingen	met	betrekking	tot	de	maximale	reisduur
aan	ons	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	betaalt	uw	premie	vooraf	per	maand	en	via	automatische	incasso.



Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	de	polis	staat.	De	verzekeringstermijn	is	een	jaar.	Daarna	wordt	uw	verzekering	elk	jaar
automatisch	met	1	jaar	verlengd.	U	kunt	uw	verzekering	na	het	eerste	jaar	elke	dag	stoppen	met	een	opzegtermijn	van	een
kalendermaand.	U	bent	verzekerd	tot	en	met	de	dag	waarop	u	uw	verzekering	stopt.

Extra	informatie

Wij	kunnen	ook	de	verzekering	stoppen.	Bijvoorbeeld	als	u	uw	premie	niet	op	tijd	betaalt,	bij	fraude	of	bij	een	bovengemiddeld
claimgedrag.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
U	kunt	de	verzekering	opzeggen	via	'MijnOHRA'	of	per	telefoon	op	nummer	026	205	22	96.
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