Recreatie

■

Doorlopende reisverzekering ■ Caravan ■ Kampeerauto
■ Pleziervaartuig ■ Fiets ■ Hippisch recreatiepakket

Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
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De London Mantelpolis. Compleet én
voordelig verzekerd.
Comfortabel en onbezorgd leven. We
doen er alles voor om dat te bereiken.
Toch wordt ons geluk soms verstoord door
onverwachte gebeurtenissen, die grote
financiële gevolgen kunnen hebben. De
gebeurtenissen zijn vaak niet te voorkomen,
de financiële gevolgen gelukkig wel. Hoe?
Met een op uw situatie afgestemd pakket
van scherp geprijsde en kwalitatief goede
schadeverzekeringen van London.
En met een complete dekking in de
verzekeringsgroepen Gezin, Wonen,
Verkeer en Recreatie. Uw assurantie-

adviseur verstrekt u daarover graag
deskundig advies, zonder risico’s van
onderverzekering of overbodige
dekkingen. Bij schade kunt u altijd rekenen
op een persoonlijke en snelle afhandeling.
Als u verzekeringen afsluit in minimaal
twee van onze verzekeringsgroepen,
kunt u deze onderbrengen in de
voordelige London Mantelpolis. Met deze
overzichtelijke polis betaalt u geen toeslag
voor termijnbetalingen en kunt u besparen
op poliskosten.

London Mantelpolis
■
■
■

■
■
■
■

alle verzekeringen in één
overzichtelijke polis
optimaal afgestemd verzekeringspakket
geen toeslag termijnbetaling bij
afsluiten verzekeringen in minimaal
twee groepen
besparing eerste poliskosten mogelijk
besparing mutatiekosten mogelijk
later ingaande verzekeringen
tellen mee
mogelijkheid tot één- of vijfjarige
contracten
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Doorlopende reisverzekering:
altijd en overal verzekerd
Gaat u vaker per jaar met vakantie of
regelmatig een weekendje weg? Met
de doorlopende reisverzekering bent
u het gehele jaar verzekerd, tegen een
erg aantrekkelijke premie. Ook bij niet
geboekte reizen langer dan 24 uur.
Met een standaard werelddekking en
inclusief een gratis wintersportverzekering.

■
■
■
■
■
■
■
■

365 dagen per jaar verzekerd
voor het hele gezin
werelddekking
wintersport gratis meeverzekerd
dekt geboekte en niet geboekte reizen
recreatieve vakanties tot 2 maanden
uitbreiding t/m 6 maanden
aaneensluitend mogelijk
korte vakanties mits langer dan 24 uur
en recreatief

Bijzonder is dat u het standaard
basispakket modulair met diverse
extra dekkingen kunt uitbreiden.
Ook kunt u de doorlopende reisverzekering uitbreiden met een
doorlopende annuleringsverzekering.
Daarmee heeft u alles in één keer
een jaar lang goed geregeld.

■

drie tarieven:
- alleenstaande
- twee partners of eenoudergezin
- volledig gezin

■

aanvullingen
- medische kosten
- bagage
- geld en cheques
- ongevallen
- vervangend vervoer en verblijf
- repatriëringservice
- annuleringskosten (3 modules)
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Basispakket

Onvoorziene uitgaven als gevolg van:

Verzekerd bedrag
(p.p. per gebeurtenis, tenzij anders vermeld)

Ziekte/ongeval verzekerde
extra verblijfskosten
extra terugreiskosten naar Nederland
kosten van ziekenhuisbezoek in buitenland

Kostprijs
Kostprijs
h 150 per polis per reis

Overlijden verzekerde in buitenland
extra verblijfskosten
extra terugreiskosten naar Nederland
kosten van overkomst van 2 familieleden
kosten van crematie/begrafenis in buitenland

Kostprijs
Kostprijs
Kostprijs
h 3.500

Ziekte/ongeval/overlijden familieleden/huisgenoten
extra verblijfskosten
extra terugreiskosten naar Nederland

Kostprijs
Kostprijs

Uitvallen vervoermiddel
(waaronder ook caravan of vouwwagen)
terugreiskosten naar Nederland per trein
extra verblijfskosten (maximaal 10 dagen)
huurkosten vervangende (brom)fiets
(maximaal 10 dagen)

h 15 per dag

Terugkeer wegens schade
extra terugreiskosten naar Nederland

Kostprijs

Vertraging heen-/terugreis tijdens buitenlandse reizen
extra kosten van vervoer
extra kosten van verblijf (maximaal 10 dagen)
kosten van het langer in gebruik hebben van een
gehuurd motorrijtuig, vaartuig, caravan of aanhanger

Kostprijs
Kostprijs

h 90
Kostprijs
Kostprijs

Diefstal of verlies van paspoort en/of visum

h 450

Reddingsactie

h 12.500

Telecommunicatie

Kostprijs

Repatriëring huisdieren

h 450 per gebeurtenis

Wintersport
kosten van vooruitbetaalde huur van ski’s, lessen skiliften en –passen Kostprijs
kosten van huur van vervangende ski’s na diefstal of beschadiging Kostprijs
kosten van een nieuwe skipas na verlies
Kostprijs
Reisgenoten
extra kosten, indien een meereizende reisgenoot, die zelf elders
een reisverzekering heeft, iets overkomt (ziekte, ongeval,
overlijden of terugkeer wegens schade aan eigendommen
in Nederland)
Aansprakelijkheid
schade aan logies-/vakantieverblijf
kosten als gevolg van verlies van de sleutel van
vakantieverblijf of kluisje

Kostprijs
h 450 per gebeurtenis
h 125 per gebeurtenis
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Aanvullingen

Aanvullingen:

Verzekerd bedrag
(p.p. per gebeurtenis, tenzij anders vermeld)

Aanvullingen medische kosten
kosten van (na)behandeling in Nederland
kosten van medische behandeling buiten Nederland
tandheelkundige hulp na ongeval
kosten van tandheelkundige noodbehandeling
medische kosten meereizend huisdier
Bagage
eigen risico bagage
verzekerd is verlies of beschadiging van bagage, waaronder
- fietsen (h 250,- per fiets)
- surfplanken
- gereedschap e.d.
- foto-/film-/geluidsapparatuur
- kostbaarheden
- vervangende kleding

h 2.500
Kostprijs
h 250
h 150
h 125 per huisdier
h 34
h 1.000 per polis
h 250 per polis
h 225 per polis
h 1.500 per polis
h 500 per polis
h 350 per polis

Geld en cheques

h 500 per polis

Ongevallen
a) overlijden
ten gevolge van motor/motorscooter
tot 16 jaar
70 jaar en ouder
b) blijvende invaliditeit
ten gevolge van motor/motorscooter
70 jaar en ouder

h 25.000
h 12.500
h 2.500
h 2.500
h 70.000
h 35.000
h 2.500

Vervangend vervoer/verblijf
Vervoer
uitval auto/motor (niet ouder dan 10 jaar) door ongeval of
mechanische storing

daadwerkelijke levering van een vervangende
auto/motor door de London Alarm Service.

Verblijf
bij uitval van caravan door ongeval of mechanische storing

daadwerkelijke levering van een vervangende
caravan door de London Alarm Service.

Repatriëringsservice buiten Nederland
uitval bestuurder door ziekte, ongeval of overlijden
- vervangende bestuurder of repatriëring voertuig
- repatriëring reisgezelschap + bagage

Kostprijs
Kostprijs

Uitval voertuig door ongeval of mechanische storing voertuig
(niet ouder dan 10 jaar):
- vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting
- toezending onderdelen
- repatriëring voertuig + bagage
- arbeidsloon noodreparaties langs de weg
- kosten van terugreis- of doorreis
- extra verblijfskosten (maximaal 10 dagen)

h 125 per gebeurtenis
Kostprijs
Kostprijs
h 125 per gebeurtenis
Kostprijs o.b.v. laagste klasse openbaar vervoer
h 35 per dag

Annuleringskosten
kosten van annulering van een geboekte reis (3 modules)
o.a. door ongeval, ziekte of overlijden van een verzekerde,
onvrijwillige werkloosheid, onverwachte toewijzing van een
huurwoning
extra kosten i.v.m. annulering door niet op deze polis verzekerde
reisgenoot (met eigen polis)
bij onverwacht tussentijds terugkeer naar huis
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h 700 / 1.250 / 2.000
tot maximaal h 2.800 / 5.000 / 8.000 per
gebeurtenis

h 25 per ongenoten vakantiedag
h 250 per polis per jaar
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Caravanverzekering: zorgeloos kamperen
Meerdere weken per jaar is uw
caravan uw tweede huis. In geval
van schade wilt u natuurlijk zo goed
mogelijk verzekerd zijn, tegen een
aantrekkelijke premie.
Dat kan met een caravanverzekering
van London. Daarmee heeft u niet alleen
zeven jaar nieuwwaarde-uitkering, maar
als eerste eigenaar tot het derde jaar

tevens een dekking voor materiaal- en
constructiefouten. Ook wordt er een
vervangende caravan voor u geregeld bij
verlies of diefstal vlak voor of tijdens uw
vakantie. U bepaalt zelf of u uw caravan
naast aanrijdingsschade alleen voor brand
en diefstal wilt verzekeren of ook tegen
hagel- en stormschade. In onderstaande
tabel vindt u verdere specificaties.

Toer-, vouw- en stacaravans
■

■

■
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keuze uit
- uitgebreide dekking
inclusief hagel- en stormschade
- uitgebreide dekking
exclusief hagel- en stormschade
- dekking brand en diefstal
dekkingsgebied
- toer- en vouwcaravans: Nederland en
maximaal 6 maanden
Europa/ Middellandse Zee
- stacaravans: Benelux en Duitsland tot
150 kilometer over de Nederlandse grens
extra’s
- bonuskorting tot 15%
- WA-dekking (voor zover niet elders verzekerd)

Schade aan uw caravan dient binnen een redelijke termijn
(bijvoorbeeld 14 dagen) bij uw assurantie-adviseur gemeld te worden.

20-02-2006 10:05:58

Kampeerautoverzekering: ontdekken zonder risico’s
Met uw kampeerauto op pad. Naar
idyllische bestemmingen, met de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.
Toch zijn er altijd zaken die uw vrije
vakantiegevoel kunnen verstoren.
Bijvoorbeeld door diefstal of een ongeval.
Die kunnen zelfs uw hele vakantie op losse
schroeven zetten. Dat voorkomt u met de
kampeerautoverzekering van London.

Een verzekering met een uitgebreide
dekking en een scherpe premie. Met onder
meer een nieuwwaardedekking tot en
met het derde jaar en een vervangende
kampeerauto bij uitval voor of tijdens uw
vakantie. Tegen een geringe premie kunt
u aanvullend zowel een inzittendenverzekering als een verhaalsrechtbijstandverzekering afsluiten.

■
■
■

■
■
■
■
■
■

nieuwwaardedekking t/m het derde jaar
in vierde en vijfde jaar evengoed nog
een vaste afschrijving
vervangende kampeerauto bij uitval
door gedekte oorzaak voor of tijdens
vakantie
eigen risico bij cascoschade t 150
inventaris tot t 1.500
gratis meeverzekerd
overname schadevrije jaren van een
motorvoertuig
maximale bonuskorting 40%
uitbreiding: inzittendenverzekering
uitbreiding: verhaalsrechtsbijstandverzekering
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Pleziervaartuigverzekering: goede vaart
zonder risico’s
Varen is een relatief veilige sport.
Maar als het mis gaat, is de ontstane
schade meestal vrij fors. Het bieden
van hulp en het uitvoeren van
reparaties is vaak niet eenvoudig.
London heeft een scherp geprijsde
pleziervaartuigverzekering, met een aantal
belangrijke pluspunten. U kunt kiezen
uit een WA of WA+ volledig-cascodekking,
gekoppeld aan vier vaargebieden. De
bonuskorting bedraagt maximaal 40%,
met bonusbescherming. Daarbij kunt u
maximaal zes schadevrije jaren meenemen

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

van een vorige vaartuigverzekering.
Standaard heeft u geen eigen risico.
Er geldt alleen een beperkt eigen risico
bij deelname aan zeilwedstrijden,
bij diefstal van de buitenboordmotor
en als u kiest voor het dekkingsgebied
tweede en derde vierkant. Is uw vaartuig
uitgerust met dieselmotor en/of diefstalbeveiliging, dan kunt u rekenen op extra
premiekortingen. Aanvullend kunt u ook
een verhaalsrechtsbijstandverzekering
afsluiten. Verdere bijzonderheden vindt u in
de onderstaande tabel.

voor particuliere, recreatieve vaartuigen
keuzemogelijkheid: WA en WA + volledig-casco
keuze uit vier vaargebieden:
- uitsluitend Nederland (premiekorting)
- eerste vierkant
- tweede vierkant
- derde vierkant
maximale bonuskorting: 40% met bonusbescherming
overname van maximaal zes schadevrije jaren van vorige vaartuig
eigen risico bij cascoschade afhankelijk van vaargebied
hoge kortingen bij keuze voor extra eigen risico
kortingen voor dieselmotor en diefstalbeveiliging
inclusief verzekering van de inboedel van gesloten kajuitjachten
(tot 20% van het verzekerde bedrag van het vaartuig)
extra inboedel is tegen toeslag mee te verzekeren
gratis dekking ongevallen opvarenden
uitbreiding: verhaalsrechtsbijstandverzekering
uitbreiding: cascodekking trailer
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Fietsverzekering*: doortrappen met dekking
De gemiddelde fiets vertegenwoordigt meestal een behoorlijk hoge waarde. Met
de fietsverzekering van London kunt u uw stalen ros verzekeren tegen diefstal en
desgewenst ook tegen beschadiging. Tegen een scherpe premie en aantrekkelijke
voorwaarden. Met een dekking gedurende drie jaar.

Gewone fiets
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

dekking tegen diefstal en/of beschadiging
eigen risico bij beschadiging t 34
geen eigen risico bij totaal verlies of diefstal
(met uitzondering van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waar
een eigen risico geldt van 25% van het verzekerde bedrag)
tweedehands fietsen te verzekeren t/m drie jaar oud
uitkering in geld
inclusief verhaalsrechtbijstandverzekering
goedgekeurd veiligheidsslot verplicht
extra premiekorting met SL9-slot of AXA Defender RL
een extra kabel-, ketting- of beugelslot is verplicht als de fiets gestald wordt in de
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht
een extra kabel-, ketting- of beugelslot is verplicht als de fiets duurder is dan t 1.600

ATB
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

dekking tegen diefstal en/of beschadiging
eigen risico bij beschadiging t 34
indien de fiets wordt gestolen geldt een eigen risico van 20% van het
verzekerde bedrag. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt een
eigen risico van 25%.
tweedehands fietsen te verzekeren t/m drie jaar oud
uitkering in geld
inclusief verhaalsrechtbijstandverzekering
goedgekeurd veiligheidsslot verplicht
extra premiekorting met SL9-slot of AXA Defender RL
een extra kabel-, ketting- of beugelslot is verplicht als de fiets gestald wordt in de
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht
een extra kabel-, ketting- of beugelslot is verplicht als de fiets duurder is dan t 1.600

* Telt niet mee voor het laten vervallen toeslag termijnbetaling
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Hippisch recreatiepakket: comfortabel te paard
Een paard is niet alleen een dierbaar maar vaak ook kostbaar bezit.
London verzekert uw viervoeter tegen een scherpe premie en aantrekkelijke
voorwaarden. In het zogenoemde Hippisch recreatiepakket zitten vijf rubrieken
die u los of gecombineerd kunt verzekeren: ongevallenverzekering voor het
paard, aansprakelijkheid, harnachementen (bijvoorbeeld zadel en hoofdstel) ,
trailer/rijtuig en paarden-vrachtauto.
■

ongevallenverzekering voor het paard
- dekking verlies paard door ongeval, diefstal of brand
- uitkering is de handelswaarde met maximum de verzekerde som
- voor paarden tot 20 jaar

■

aansprakelijkheidsverzekering
- dekking voor schade aan derden door paard toegebracht met een maximum
van t 250.000 per paard per gebeurtenis
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verzekering hanarchementen
- dekking verlies en beschadiging van zadel, hoofdstel, tuig en toebehoren door van
buiten komend onheil
- volledige vergoeding reparaties
- bij totaalverlies uitkering op basis van dagwaarde
- eigen risico t 22,70
■

verzekering trailer/rijtuig
- dekking verlies en beschadiging van trailer of rijtuig door van buiten komend onheil
- volledige vergoeding reparaties
- bij totaalverlies uitkering dagwaarde
- eigen risico t 136
- gratis vervangende trailer (maximaal 10 dagen) onder bepaalde voorwaarden
- inclusief WA-dekking (tenzij elders verzekerd)

■

verzekering paardenvrachtauto
- niet beroepsmatig vervoer tot maximaal 12.000 kilometer per jaar
- keuze uit WA, WA + gedeeltelijk of volledig casco
- WA-premie afhankelijk van aantal paarden dat de vrachtauto kan vervoeren

Overzicht van alle London schadeverzekeringen
Wonen
■
■
■

woonhuis
inboedel
kostbaarheden

Gezin
■
■
■

Verkeer
■
■
■
■
■
■
■

personenauto
motor/motorscooter
oldtimer: auto en motor
inzittenden/opzittenden
verhaalsrechtsbijstand
bromfiets
bestelauto

■
■

aansprakelijkheid particulieren
rechtsbijstand particulieren
gezinsongevallen
kinderongevallen
persoonlijke ongevallen

Recreatie
■
■
■
■
■
■

doorlopende reis
caravan
kampeerauto
pleziervaartuig
fiets
hippisch recreatiepakket
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London Verzekeringen
London Verzekeringen heeft ruim 150 jaar ervaring in de Nederlandse
particuliere schadeverzekeringsbranche. Door een vergaande specialisatie en hoge
automatiseringsgraad kunnen kwalitatief hoogwaardige verzekeringen tegen zeer
scherpe tarieven worden aangeboden. Binnen de markt van standaard schadeverzekeringen neemt London inmiddels een vooraanstaande positie in. Dat doet
zij samen met een exclusief net van assurantie-adviseurs. Daarmee is persoonlijk advies
en een hoog serviceniveau gewaarborgd. London maakt deel uit van de Allianz Groep,
één van ‘s werelds grootste verzekeringsconcerns.

Uw assurantie-adviseur
London werkt uitsluitend samen met een net van gekwalificeerde assurantieadviseurs. U kunt bij hen terecht voor een onafhankelijk advies, dat is toegesneden
op uw persoonlijke situatie. Wilt u het zorgeloze gevoel dat alles goed is geregeld?
Neem dan snel contact op met uw assurantie-adviseur.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor rechtsgeldige formuleringen verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

BR061

Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
London Verzekeringen N.V., Weesperzijde 150, 1097 DS Amsterdam, Postbus 95350, 1090 HJ Amsterdam
Telefoon (020) 561 86 18, Fax (020) 561 86 80, E-mail: info@london.nl, Homepage: www.london.nl
London Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
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