
ISIS CONTINU
VERZEKERING
Voor jonge mensen met avontuurlijke plannen



Geregeld een 
stukje van  
de wereld 
ontdekken?
Als dit bij jou past, dan is het verstandig om een 
doorlopende reisverzekering te hebben. 

Waarom is de ISIS Continu Verzekering een slimme keuze? 
− ISIS is al sinds 1952 de specialist in het verzekeren van avontuurlijke jongeren op reis;

− Je bent ook verzekerd als je stage loopt of werkt in het buitenland;

− Je bent standaard verzekerd voor heel veel winter- en avontuurlijke sporten, zoals 

parachutespringen, raften, abseilen, bungee jumping, canyoning en trekking. In onze 

polisvoorwaarden vind je een  uitgebreide lijst met verzekerde sporten;

− En je geneeskundige kosten zijn tegen kostprijs gedekt, zonder eigen risico.

DE VERZEKERING
De ISIS Continu Verzekering biedt prima dekkingen voor de reiziger die geregeld over de landsgrenzen 

trekt. Het maakt ons niet uit hoeveel reizen per jaar. Pak je biezen en reizen maar.



WAARVOOR BEN JE VERZEKERD?

Bagage
Je bent verzekerd voor beschadiging, 

verlies en diefstal van je bagage. In het 

dekkingsoverzicht kun je lezen tot welke

bedragen er dekking is. 

Buitengewone kosten
Het kan gebeuren dat je tijdens je reis 

in het buitenland buitengewone kosten 

moet maken. Bijvoorbeeld omdat een 

familielid ernstig ziek is of komt te 

overlijden. ISIS vergoedt dan deze extra 

reiskosten om naar Nederland terug te 

reizen. In het dekkingsoverzicht kun je 

lezen tot welke bedragen er dekking is.

Ongevallen
Heb je er ooit bij stilgestaan dat je tijdens 

je reis niet alleen een been kunt breken 

maar bij een ongeval ook te maken 

kunt krijgen met blijvende invaliditeit? 

En welke kosten dit eenmaal thuis nog 

met zich mee kan brengen? ISIS keert 

zowel uit bij blijvende invaliditeit als 

bij overlijden door een ongeval. In het 

dekkingsoverzicht kun je lezen tot welke 

bedragen er dekking is.

Geneeskundige kosten
Bij de ISIS Continu Verzekering moet je 

altijd een Nederlandse zorgverzekering 

hebben om aanspraak te maken op 

vergoeding van je geneeskundige 

kosten. Je bent dus aanvullend op 

deze zorgverzekering tot de kostprijs 

verzekerd. Dit kan erg belangrijk zijn 

als je naar een land reis, bijvoorbeeld 

de Verenigde Staten, waar de kosten 

van medische hulp erg hoog zijn en je 

zorgverzekering deze maar voor een deel 

vergoed. 

DE GOUDSE 
ALARMCENTRALE
Je wilt uiteraard genieten van je reis, 

maar stel dat je iets vervelends  

overkomt tijdens je reis? Dan wil je er  

niet alleen voorstaan. Met de ISIS 

Continu Verzekering kun je in 

noodgevallen altijd terugvallen op  

De Goudse Alarmcentrale.

Bijvoorbeeld als je: 
 − een betrouwbare dokter op Bali of in 

Bangkok zoekt.

 − doktersrekeningen in Australië 

rechtstreeks wil laten betalen.

 − onverwacht een reis terug naar huis 

moet regelen. 



Dekkingsoverzicht  (in euro’s)

Verzekerde bedragen  
(Alle bedragen zijn in EURO’S.)

1. Bagage 700,-

Eigen risico € 90,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen met een maximum van € 270,- voor elk 
verzekeringsjaar

Maximum voor:

sieraden 200,-

horloges 200,-

foto-, film-, geluids- en beeldapparatuur, (spel)computers, notebooks, drones, geluidsdragers en andere 
optische instrumenten, muziekinstrumenten, bont, suède en lederen kleding en andere kostbaarheden, met 
bijbehorende accessoires.

450,-

Voor bovenstaande kostbaarheden geldt een maximum verzekerd bedrag voor alle verzekerden samen: 570,-

auto-geluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, autogereedschap, sneeuwkettingen en reserve-
onderdelen voor vervoermiddelen (waaronder uitsluitend te verstaan: V-snaar, bougies, bougiekabels, 
verdeelkap, contactpuntjes en lampen):

225,-

 – rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, paspoorten, toeristen-kaarten, reisbiljetten en andere 
reisdocumenten:

kosten opnieuw aanschaffen

 – prothesen, stifttanden, kronen, tandbeugels, gehoorapparaten, contact- lenzenbrillen en zonnebrillen: 200,-
 – fietsen, fiets- en surfimperiaal, surfmateriaal en opvouwbare of opblaasbare boten exclusief de 
voortstuwingsinstallatie per

225,-

 – winter-, onderwater- en avontuurlijke sportuitrusting: 450,-
 – kinder-, wandel- en invalidewagens: 225,-

Extra:
 – schade aan logiesverblijven en aan goederen in logiesverblijven (eigen risico € 25,- per gebeurtenis): 200,-

2. Geneeskundige kosten bij ziekte of ongeval (boven de bestaande zorgverzekering)

Buiten Nederland: kostprijs*
 – tandheelkundige kosten ten gevolge van een ongeval boven de bestaande zorgverzekering of 
voorziening

340,-*

3. Buitengewone kosten 

transportkosten van het stoffelijk overschot kostprijs

repatriëringskosten i.v.m. ziekte of ongeval van verzekerde kostprijs

extra reiskosten 2.250,-

extra verblijfkosten (per persoon per dag) 25,-

communicatiekosten voor alle verzekerden tezamen: 100,-

4. Ongevallen 

A. Bij overlijden 2.250,-

B. Bij blijvende invaliditeit ten hoogste: 22.500,-

* De verzekerde bedragen gelden per persoon, tenzij anders vermeld.

Premieoverzicht  (in euro’s)

Jaarpremie

Alleenstaand

Europa 30

Wereld 45

Inclusief partner

Europa 60

Wereld 85

Inclusief gezin

Europa 80

Wereld 108

De ISIS Continu reisverzekering sluit je minimaal af voor een jaar. Onderstaande premies in euro’s zijn exclusief assurantiebelasting. 

* De verzekerde bedragen gelden per persoon, tenzij anders vermeld.




