LTA. Drie letters,
veel voordelen.
LTA werd opgericht in 2005 en is tot op de dag van vandaag nog steeds in particuliere familiehanden. Onze
bijzondere kracht ligt in de snelle besluitvormingsprocessen ten behoeve van onze partners en eindklanten.
Wij bieden een passende oplossing voor iedere reis: van een korte vakantie tot een wereldreis, ongeacht of
deze worden ondernomen per auto, touringcar, trein, vliegtuig of schip. Als partner profiteert u van onze
expertise op het gebied van zekerheid en reizen.

Deze voordelen biedt een samenwerking met LTA!

 duidelijke product- en tariefstructuur
 aantrekkelijke prijs-/prestatieverhouding
 complete verzekeringsdiensten
 snelle en competente schadeafhandeling
 alarmnummer- en servicecentrale
 gerenommeerde verzekeringspartner
 annuleringsadviesservice
 vakkundig advies en snelle reactietijd
 aantrekkelijke provisies op bruto verkooppremie – op omzet


gebaseerde commissies
snelle implementatie en gemakkelijk boeken
via diverse boekingsmogelijkheden
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Verzekeringsdekking/Tarieven van LTA

All
Flexible Basic
in One
vanaf 145 vanaf 20

euro

Basic
Travel

Basic
Health

vanaf 7

Annuleringsverzekering
Reis-onderbrekingsverzekering
Omboekingskostenverzekering
Covid-19 reisbescherming NIEUW
Reisverzekering ziektekosten buitenland
incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
incl. repatriërings-/terugkeerkosten buiten-/binnenland
Reisbijstand- en Assistancediensten
24 uur alarm- en servicecentrale
Reisbagageverzekering
Reis-ongevallenverzekering
Reis-aansprakelijkheidsverzekering
verzekerd

extra verzekerbaar

een jaar verzekerd

enkele reis verzekerd

LTA-Varianten reisbescherming. Een passende oplossing voor iedereen:
All in One – Complete doorlopende reisdekking voor alle reizen binnen één jaar.
Flexible – Doorlopende dekkingsmodules voor individuele keuze.
Basic, Basic Health und Basic Travel – Kortlopende reisverzekering voor een enkele reis.
Tarieven op maat afhankelijk van budget en vakantieduur.
Extra module: Covid-19 reisbescherming is aanvullend boekbaar.

Onze Highlights:

 Familie- en partnertarief ongeacht de graad van verwantschap en de woonplaats van de verzekerden;
 Individueel tarief (alleenstaande persoon/alleenstaande ouder) geldt voor één volwassene met ten hoogste





drie begeleidende kinderen onder de 18 jaar;
Eigen risico‘s (afhankelijk van het gekozen tarief): tot 69 jaar max 10% , vanaf 70 jaar 20% eigen risico en alleen
in geval van onverwachte ernstige ziekte;
Reisredding in plaats van annulering door betaling van de geldende annuleringskosten voor de omboeking;
Tot de risico personen hoort ook de vertegenwoordiging van zelfstandigen;
Medeverzekering van de hond in de annulering – ongeacht of de hond van de verzekerde al dan niet met hem meereist.

Duurzaamheid is onze investering voor een beter klimaat.

 Elke door ons geplante boom neutraliseert de klimaatschadelijke CO2.
 Voor elke ton CO2, die ons bedrijf veroorzaakt, planten wij twee bomen.
 Als specialist in reisdekkingen beschermen wij niet alleen onze klanten, maar ook ons milieu.
Wij zijn er voor u!
Neem contact met ons op en laat u overtuigen van onze service,
onze kwaliteit en onze producten. Wij verheugen ons op
een succesvolle en cooperatieve samenwerking met u.

Ons Service-Team:
Tel.: +31 (0) 10 3133950, info@lta-reisdekking.nl
Uw persoonlijke contactpersoon ter plaatse:

