
Omschrijving TRIAS
Caribbean

U bent dan verzekerd tegen materiële schade en
letselschade die u tijdens uw reis kunt oplopen.
U kunt dagelijks rekenen op 24 uur wereldwijde
assistentie van een professionele alarmcentrale.
U heeft de keus uit verschillende
dekkingsbedragen.
Dekking van kosten ontstaan door onvoorziene
omstandigheden na een ongeval. bijvoorbeeld
extra verblijfkosten of vroegtijdig afbreken van de
reis.
Eenvoudige en snelle afhandeling van aanvragen
door deskundige medewerkers en agenten, de
Assuria website en onze Facebook page.
Als aanvullende dekking op uw reisverzekering
kunt u kiezen voor een annuleringsverzekering.
Aantrekkelijke premie met de mogelijkheid van
korting voor gezinnen en groepen oplopend tot
9%.
Uitstekende bereikbaarheid via onze kantoren en
digitale kanalen

Waarom kiezen voor de
TRIAS Reisverzekering?

ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden.
Lees voor de volledigheid deze na op onze website.
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Geneeskundige kosten ten gevolge van
plotselinge ziekte of een ongeval

Tandheelkundige kosten gemaakt
uitsluitend ten gevolge van een ongeval

24/7 Emergency Assistance via GBG Assist

24/7 Emergency Assistance via Eurocross

Verlies of vertraging van bagage

Vluchtvertraging

Diefstal van bankpas

Diefstal of verlies van officiële reisdocumenten

Overlijden of invadiliteit door een ongeval

Noodevacuatie

Repatriëring

Opsporings- en reddingskosten

Ziekenvervoer
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Afbreking van de reis, bij overlijden, of
ernstige ziekte/ongeval, van 1e of 2e
graads familieleden

Annulering voor aanvang van de reis, bij
overlijden, of ernstige ziekte/ongeval, van
1e of 2e graads familieleden

X

X

D e k k i n g s o v e r z i c h t

Wilt u meer informatie over onze
verzekeringen en wilt u weten welke
verzekering het best bij u past? Maak een
afspraak met ons of uw tussenpersoon en
vraag naar de voorwaarden of bezoek onze
website.

PARAMARIBO
Recolaan 17
T: [597] 47 34 00
E: aiwihighrise@assuria.sr

Grote Combéweg  43
T: [597] 47 34 00
E: aiwicity@assuria.sr

Jozef Israëlstraat 35, Unit 8-10
T: [597] 47 34 00
E: aiwinoord@assuria.sr

WANICA
De Craneweg 2, Lelydorp
T: [597] 47 34 00 
E: aiwilelydorp@assuria.sr

COMMEWIJNE
Oost-Westverbinding BR 152, Meerzorg
T: [597] 47 34 00
E: aiwicommewijne@assuria.sr

NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr

ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

COVID-19 dekking X X X
TRIAS pre-exisiting coverage X X X
Not Fit to Fly dekking X X X
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TRIAS Reisverzekering
Gaat u een buitenlands avontuur tegemoet of voor
zaken weg? U rekent er natuurlijk op om een
onbezorgde tijd te hebben. Een reisverzekering is
dan geen luxe of ‘nice to have’, maar een ‘must
have’. De meest voor de hand liggende reispartner
is dan ook de TRIAS Reisverzekering van Assuria.
Plotselinge ziekte of een ongeluk doen zorgkosten
sterk oplopen, zeker in het buitenland. Ga daarom
goed voorbereid op reis!

TRIAS Wereld
Reist u over de hele wereld? Kies dan voor TRIAS
Wereld dekking. Deze verzekering dekt de kosten
over de hele wereld, indien de verzekerde
plotseling door ziekte of een ongeval wordt
getroffen. Ook bent u verzekerd wanneer uw
bagage of passpoort is verloren of wanneer uw reis
onverhoopt is vertraagd. Daarnaast heeft u 24/7
wereldwijde assistentie van GBG Assist bij
noodgevallen. U kunt kiezen voor de kortlopende of
de doorlopende TRIAS Wereld Reisverzekering. Bij
TRIAS Wereld doorlopend kunt u kiezen voor een
dekkingsperiode van 45 of 60 dagen per reis.

TRIAS Europa
Reist u naar Europa? Dan kiest u voor de Europa-
dekking. Deze verzekering biedt de verzekerde
dekking als die getroffen wordt door plotselinge
ziekte en of een ongeval binnen Europa. U kunt
kiezen voor de kortlopende of de doorlopende
reisverzekering. Bij de TRIAS Europa doorlopend
kunt u kiezen voor een dekkingsperiode van 45 of
60 dagen per reis. Daarnaast heeft u 24/7
assistentie bij noodgevallen. De maximale dekking
per reis is EURO 35.000,- per verzekerde per reis.

De minimumpremie van voor een kortlopende
TRIAS Europa verzekering is EUR 31,05 (excl.
poliskosten) en voor de doorlopende TRIAS Europa
is er een minimumpremie van EUR 59,40 (excl.
poliskosten).

Monitoring door Eurocross, in geval van
hospitalisatie
Medisch overleg met de behandelende arts
door het Eurocross artsenteam
Advisering over de zorg in een ziekenhuis
Pandemie dekking bij oplopen van COVID-19
tijdens uw verblijf in het buitenland. 

Eurocross Assistance
Eurocross Assistance is een Nederlandse
alarmcentrale die gespecialiseerd is in wereldwijde
medische, mobiliteits- en personenhulpverlening.
De alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per
week en 365 dagen per jaar operationeel. Deze
dienstverlening geldt alleen voor de TRIAS Europa
Reisverzekering.

De TRIAS reisverzekeringen zijn declaratiepolissen.
Bij een ongeval of ziekte worden de kosten hiervoor
normaal gesproken door u voorgeschoten. Het
volledig ingevuld claimformulier stuurt u ons
vervolgens zo spoedig mogelijk op. Bij Assuria hoeft
u zich met de TRIAS Europa verzekering geen
zorgen te maken, want ons Eurocross Assistance
Team is er om u op te vangen in geval van
spoedeisende medische zorg!

Voordeel voor onze klanten met de
TRIAS Europa:

TRIAS Caribbean
Reizen naar het Caribisch gebied met een extra
voordelige Caribbean-dekking. Bij het kwijtraken
van uw bagage, verliezen van uw paspoort of een
plotselinge vertraging bent u gelukkig verzekerd.
Deze verzekering dekt ook de kosten, indien de
verzekerde door plotselinge ziekte of ongeval wordt
getroffen binnen het Caribische gebied. De
maximale dekking bedraagt USD 50.000,- per
verzekerde per reis. U geniet ook 24/7 assistentie
van GBG Assist bij noodgevallen. De polis kan
minimaal voor 6 dagen afgesloten worden.

Informatie voorafgaand aan de reis
Medisch overleg met de behandelende arts
door het GBG medisch team
Ingeval van hospitalisatie monitoring door GBG
Advisering over de zorg in een ziekenhuis
Medische evacuatie en repatriëring; indien
nodig kunnen zij de patiënt onder begeleiding
naar Suriname vervoeren om de behandeling
voort te zetten

GBG Assist
GBG Assist is een internationale alarmcentrale die
gespecialiseerd is in wereldwijde medische,
mobiliteits- en personenhulpverlening.
De alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per
week en 365 dagen per jaar operationeel. Deze
dienstverlening geld zowel voor de TRIAS
Caribbean Reisverzekering als voor de TRIAS
Wereld Reisverzekering.

Voordeel voor onze klanten met de TRIAS Wereld
en TRIAS Caribbean:

TRIAS Annuleringsverzekering
Met de TRIAS Annuleringsverzekering worden de
kosten vergoedt die u al gemaakt heeft als de reis
of een deel van de reis niet meer door kan gaan.
Bijvoorbeeld vanwege een sterfgeval of ziekte. De
annuleringsverzekering kunt los afsluiten of in
combinatie met uw TRIAS Reisverzekering. Deze
verzekering vergoedt de kosten van uw ticket,
verblijf en vervoer als uw reis onverwachts niet
door kan gaan of afgebroken moet worden. De
maximale dekking is gelijk aan de reissom.

Premie
Voor het vaststellen van uw premie voor een TRIAS
Reisverzekering maken wij graag een persoonlijke
offerte voor u op. Deze is gebaseerd op uw leeftijd,
geslacht en de duur van de reis. Voor een snelle
premie-indicatie kunt u gemakkelijk online direct
de premie berekenen via www.assuria.sr


