Neem in geval van schade de volgende verplichtingen in acht,
zodat u uw volledige verzekeringsdekking niet verliest.
Neem zelf of via een reisgenoot onmiddellijk contact op met onze
medische dienst als u ter plaatse moet worden behandeld (zie
hieronder telefoonnummer medische dienst). Dit om onnodige
behandelingen en kosten te vermijden. Beschrijf gedetailleerd alle
omstandigheden die tot uitkering zouden kunnen leiden en volg de
instructies op van onze medische dienst. Probeer de schade zo
veel mogelijk te beperken en vermijd alles wat tot onnodige
kostenstijgingen zou kunnen leiden.

Voor een perfecte reis
De LTA reistarieven staan voor wereldwijde zekerheid tijdens
al uw reizen tegen een gunstige prijs-/ kwaliteitsverhouding.
Uw voordelen in een oogopslag:
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Alles wat u over schadevergoeding moet weten

Voor de optimale reisdekking
moet u maar drie letters
onthouden: LTA
Wie is verzekerd?

 complete verzekeringsdiensten
 individuele pakketten op maat
 onafhankelijk van het vervoersmiddel
 voordelige prijs-/prestatieverhouding
 gerenomeerde verzekeringspartners
 aantrekkelijke condities door de vrije keuze van de dekkingen
 snelle en probleemloze afhandeling in geval van schade
 alarmnummer- en servicecentrale

Bij het individueel tarief (individuele persoon/alleenstaande ouder)
zijn meeverzekerd drie meereizende kinderen, d.w.z. , kinderen
die jonger zijn dan 18 jaar, dan wel die jonger zijn dan 23 jaar, mits
zij geen beroepsactiviteit uitoefenen in vast dienstverband,
ongeacht verwantschap of woonplaats.
Bij het partnertarief zijn twee volwassenen verzekerd, ongeacht
verwantschap of woonplaats.
Bij het gezinstarief zijn verzekerd maximaal twee volwassenen
en maximaal vijf meereizende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar
of jonger zijn dan 23, mits zij geen beroepsactiviteit uitoefenen
in vast dienstverband, ongeacht verwantschap of woonplaats.
(Volwassen kinderen worden in deze tarieven niet als
„volwassenen“ beschouwd.)

Als u een van deze verplichtingen niet nakomt, terwijl u daar
redelijkerwijs wel de gelegenheid toe heeft gehad, heeft de
verzekeraar het recht om de schadevergoeding (uitkering) te
verminderen in verhouding tot de ernst van de niet-nakoming
van uw verplichtingen. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitkering
wordt verminderd, waardoor de vergoeding van de medische
behandeling niet volledig door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij medische behandelingen of
andere maatregelen die medisch niet noodzakelijk waren of bij
te hoge facturen en declaraties van woekerprijzen.

Wanneer bent u verzekerd?
- De verzekeringsdekking begint, wanneer de overeenkomst tot
maximaal 30 dagen voor het reisbegin wordt afgesloten.
- Bij het boeken van een reis binnen de 30 dagen voor aanvang
van de reis, kan de overeenkomst enkel op de dag van het
boeken worden afgesloten.

Als u naar de Verenigde Staten, Canada, het Caribisch gebied,
Mexico, Centraal-Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse landen reist,
houdt dan absoluut rekening met de volgende punten:
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LTA wordt aanbevolen door:
- Neem direct contact op met ons medische team van artsen zodra
u ziekteverschijnselen krijgt of een ongeval heeft gehad, zodat zij
u de naam van een gekwalificeerde plaatselijke arts kunnen
doorgeven of deze arts naar u toe kunnen sturen.
- Doe ook bij een poliklinische ambulante behandeling geen
betalingstoezegging voordat ons team van artsen de gefactureerde
kosten heeft gecontroleerd.
- Geef bij ziekenhuisopname, bezoek aan een dokterspraktijk of
bezoek van een dokter in uw hotel nooit de gegevens van uw
creditcard of andere betaalkaarten door, want onze artsen
garanderen de behandelaar de betaling van de kosten.
- Als u gedwongen of verplicht wordt, voorschotten te betalen of
schriftelijke betalingsverplichtingen aan te gaan, verzoeken wij u om,
ons team van artsen hierover onmiddellijk te informeren, zodat de
situatie kan worden opgehelderd.

Telefoonnummer medische dienst dag en nacht
bereikbaar: +31 (0) 10 313 86 69

Zorgeloos op reis
Lifecard Travel Assistance Nederland
Servicenummer: +31 (0) 10 313 39 50
Alarm-noodoproepnummer:
+31 (0) 10 313 86 69
www.lta-reisdekking.nl

Reisdekking op maat
voor alle reizen
Lifecard-Travel-Assistance Nederland

Via LTA is zelfs u hond
meeverzekerd.
Dit wil zeggen, indien er iets
gebeurd met uw hond voor
vertrek van uw vakantie,
kunt u gebruikmaken van de
annuleringsverzekering

Reisdekking All in One

U heeft de vrije keuze
Met LTA (Lifecard-Travel-Assistance) heeft u altijd de juiste reisdekking. Iedere
reiziger kan tarieven op maat vinden voor zijn optimale reisbescherming op
basis van zijn persoonlijke situatie en wensen. Onze reisdekking geldt voor een
reisduur van 56 dagen per reis voor alle reizen ongeacht het vervoermiddel.
Of u nu reist met de auto, een touringbus, de trein, het vliegtuig of per schip.

Reissom
in euro
tot 2.500

Indien u nog meer flexibiliteit wenst, dan kunt u met onze Flexible
reisbescherming voor een jaar individuele keuzes via onze modules maken
– vrij combineerbaar.

150

185

tot 5.000

199

Covid-19

24

Reissom
in euro
tot 6.000

euro

tot 10.000

vanaf 7

Annuleringsverzekering

AIO zonder
eigen risico
t/m 44 jaar1

reisbescherming
1

Omboekingskostenverzekering

3

Covid-19 reisbescherming
Reisverzekering ziektekosten buitenland
incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
incl. terugkeerkosten binnenland
incl. repatriëringskosten buitenland

Reisbijstand- en Assistancediensten
24 uur alarm- en servicecentrale
Reisbagageverzekering
Reis-ongevallenverzekering
Reis-aansprakelijkheidsverzekering
een jaar verzekerd

enkele reis verzekerd

AIO zonder
eigen risico
t/m 69 jaar2

185

Covid-19

Reis-onderbrekingsverzekering

AIO met 10%
eigen risico
t/m 69 jaar2

AIO met 20%
eigen risico
vanaf 70 jaar3

165

229

22

24

* Covid-19 reisbescherming Voor zover separaat is overeengekomen,
bestaat er verzekeringsdekking
- bij een geconstateerde infectie met SARS-CoV-2 (Covid-19) en/of
- bij een regeling voor thuisisolatie (quarantaine) voor en tijdens een
verzekerde reis.

Reissom
in euro

tot 2.500
tot 5.000

Annuleringsverzekering/ Covid- Reisverzekering Reis-aansprakeziektekosten
19
Reisonderbrekings
lijkheidsverzebuitenland
dekking
reisbekering

t/m 44 t/m 69 vanaf scher- t/m 69 vanaf t/m 69 vanaf
jaar1
jaar2 70 jaar3 ming
jaar2 70 jaar3 jaar2 70 jaar3

130

145

160

195

24

25

55

20

30

AIO met 10%
eigen risico
t/m 69 jaar2

215
239
36

AIO met 20%
eigen risico
vanaf 70 jaar3

209

269

33

36

Tot einde van het 45e levensjaar 2 Tot einde van het 70e levensjaar
Let op het eigen risico vanaf 70 jaar

Reissom
in euro

tot 6.000
tot 10.000
1
3

Reis-ongevallen-/
Annuleringsverzekering/ Covid- Reisverzekering Reis-aansprakeziektekosten
19
Reisonderbrekings
lijkheidsverzebuitenland
dekking
reisbekering

t/m 44 t/m 69 vanaf scher- t/m 69 vanaf t/m 69 vanaf
jaar1
jaar2 70 jaar3 ming
jaar2 70 jaar3 jaar2 70 jaar3

165

180

205

235

36

35

85

35

Tot einde van het 45e levensjaar 2 Tot einde van het 70e levensjaar
Let op het eigen risico vanaf 70 jaar

All in One (AiO)

Flexible

Annuleringsverzekering incl. reisonderbrekingsdekking

Annuleringsverzekering incl. reisonderbrekingsdekking

Covid-19 reisbescherming* (extra verzekerbaar)

Covid-19 reisbescherming* (extra verzekerbaar)

Reisverzekering ziektekosten buitenland
- Eigen risico vanaf 70 jaar van 100 euro per schadegeval
incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
incl. repatriëringskosten buitenland
- Onbeperkte dekking van de kosten voor medisch verantwoord en
te rechtvaardigen ziekenvervoer
incl. terugkeerkosten binnenland
- Tot 10.000 euro per persoon/per reis

Omboekingskostenverzekering
- 50 euro per persoon voor omboekingen tot de 42. dag vóór reisbegin,
hierna vergoeding tot de hoogte van de stornokosten

Reisbijstand- en Assistancediensten
Reisbagageverzekering
– Tot 3.000 euro per volwassene
– Tot 1.500 euro in totaal voor kinderen jonger dan 16 jaar per verzekerde
of meeverzekerde persoon/per reis
– Een bedrag van 500 euro voor noodinkopen
bij vertraging (vanaf 24 uur)
– Geen eigen risico op het tarief tot 44 jaar1 resp. het tarief tot 69 jaar2
– Eigen risico vanaf 70 jaar van 100 euro per schadegeval
Omboekingskostenverzekering
- 50 euro per persoon voor omboekingen tot de 42. dag vóór reisbegin,
hierna vergoeding tot de hoogte van de stornokosten

Reisverzekering ziektekosten buitenland
- Eigen risico vanaf 70 jaar van 100 euro per schadegeval
incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
incl. repatriëringskosten buitenland
- Onbeperkte dekking van de kosten voor medisch verantwoord en te
rechtvaardigen ziekenvervoer
incl. terugkeerkosten binnenland
- Tot 10.000 euro per persoon/per reis
Reisbijstand- en Assistancediensten
24 uur alarm en servicenummer
Reis-ongevallenverzekering
- Verzekeringsdekking wereldwijd voor alle ongevallen voor de duur van
de vakantiereis
- Verzekerde som bij invaliditeit 25.000 euro, bij overlijden 10.000 euro
Reis-aansprakelijkheidsverzekering
- Wereldwijde buitenlanddekking
- Bescherming van privépersonen tegen aansprakelijkheidsclaims van
derden bij schade aan personen en goederen met een dekkingssom
van max. 1,5 miljoen euro

45

Basic

Basic Travel

Covid-19

reisbescherming

Individueel
in euro

in euro

Gezin

Individueel
in euro

in euro

Gezin

Individueel
in euro

in euro

tot 100 euro

7

14

19

30

3

4

tot 500 euro

29

32

47

61

10

13

tot 1.000 euro

51

56

81

102

17

22

tot 1.250 euro

60

68

88

107

19

25

tot 1.500 euro

63

71

94

119

22

29

tot 2.000 euro

77

90

120

160

30

39

tot 2.500 euro

109

116

167

tot 3.000 euro AiO

5

132

tot 4.000 euro AiO

5

tot 5.000 euro AiO 5
> 5.0005 euro AiO 5

Totale
reissom4

Gezin/Partner

24 uur alarm en servicenummer
Boek aanvullend onze COVID-19 reisbescherming voor een zorgelose
vakantie bij alle tarieven met reisannuleringsdekking: bescherming voor het
hele jaar vanaf slechts 18 euro en voor een enkele reis vanaf slechts 3 euro.

Reisverzekering
Reis-ongevallen-/

Gezin/Partner

FleAll
Basic Basic
Verzekeringsdekking/Tarieven van LTA
Basic
in One xible
Travel Health

extra verzekerbaar

AIO zonder
eigen risico
t/m 69 jaar2

reisbescherming

De Basic, Basic Travel en Basic Health tarieven zijn perfect op een enkele
reis afgestemd en afhankelijk van vakantieduur en budget kunt u met deze in
modules opgebouwde tarieven alle reizen individueel verzekeren.

verzekerd

AIO zonder
eigen risico
t/m 44 jaar1

Reisdekking Basic

Individuele persoon/eenoudergezin

Individuele persoon/eenoudergezin

Zo bent u met onze doorlopende reisverzekering All in One tegen alle
risico‘s en tegenspoed uitstekend verzekerd en dit gedurende het hele jaar,
ongeacht hoe vaak u reist.

vanaf 150 vanaf 20

Reisdekking Flexible

4
5
6

175

37

AiO

5

190

154

AiO

5

218

AiO 5

AiO 5

AiO 5

Gezin

Basic Health
Individueel
in euro

in euro

396

696

Gezin

49

AiO

5

59

241

AiO

5

75

334

AiO 5

89

AiO 5

AiO 5

AiO 5

Verdere Tariefniveaus mogelijk
Vanaf een reissom ter hoogte van 2.501 euro voor een individuele persoon en 5.001 euro
voor gezinen/partners kunt u uitsluitend het jaartarief All in One (AiO) boeken
Premies zijn onafhankelijk van de reissom

Basic
Annuleringsverzekering incl. reisonderbrekingsdekking
Covid-19 reisbescherming* (extra verzekerbaar)
Omboekingskostenverzekering
- 50 euro per persoon voor omboekingen tot de 42. dag vóór reisbegin,
hierna vergoeding tot de hoogte van de stornokosten

Basic Travel (gelijk aan LTA Basic en aanvullend)
+ Reisbagageverzekering

- Verzekeringssom 3.000 euro per volwassene,
1.500 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar
+ Reisverzekering ziektekosten buitenland
incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
incl. repatriëringskosten buitenland
- Onbeperkte dekking van de kosten voor medisch verantwoord
en te rechtvaardigen ziekenvervoer
incl. terugkeerkosten binnenland
- Tot 10.000 euro per persoon/per reis

+ Reisbijstand- en Assistancediensten

of enkel Basic Health
Reisverzekering ziektekosten buitenland
incl. repatriëringskosten buitenland
- Onbeperkte dekking van de kosten voor medisch verantwoord
en te rechtvaardigen ziekenvervoer
incl. terugkeerkosten binnenland
- Tot 10.000 euro per persoon/per reis
Reisbijstand- en Assistancediensten

