REIS
VERZEKERING

Doorlopende Reis- en
Annuleringsverzekering
Goed verzekerd, minder zorgen

Zorgeloos genieten van een stedentrip of een
uitgebreide vakantie in het buitenland? Met de
doorlopende reis- en annuleringsverzekering bent u het
hele jaar door verzekerd van de beste hulp bij schade of
annulering. Hoe vaak en waar u ook op reis gaat.

> Doorlopend

Doorlopende reisverzekering
Direct hulp, in de hele wereld

De doorlopende reisverzekering biedt u een ruime standaarddekking

Met de Doorlopende Reisverzekering zijn al uw vakanties en weekendjes weg verzekerd. Bijvoorbeeld:
• Als u door omstandigheden niet op tijd terug naar huis kunt en extra verblijfskosten moet maken;
• Als u of uw kind per ongeluk schade aanricht aan uw vakantieverblijf.

Bovendien staat de ANWB Alarmcentrale dag en nacht voor u klaar, waar ook ter wereld.
U kiest zelf waar u bent verzekerd (Europa of de hele wereld) en hoe (Basis of Uitgebreid)

Reist u binnen Europa? Kies dan voor de extra voordelige Europa-dekking. Gaat u voor extra zekerheid? Met de variant Uitgebreid sluit u
meer aanvullende dekkingen af met hogere vergoedingen.
U kiest zelf uw aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u zich extra verzekeren. Bijvoorbeeld omdat u op wintersport gaat. Of op een sportieve fietsvakantie.

Misschien wilt u extra zekerheid voor uw bagage. En wist u dat uw zorgverzekering niet alle medische kosten in het buitenland betaalt?
De aanvullende dekking Medische kosten biedt uitkomst. Kies zelf wat bij u past.

Uw voordelen op een rij
H
 et hele jaar door verzekerd

24/7 hulp van de ANWB Alarmcentrale

Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
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U stelt zelf uw verzekering samen
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Doorlopende reisverzekering standaard
Hulpverlening

Werkelijke kosten

Extra vervoerskosten

Werkelijke kosten

Extra verblijfkosten per dag

€ 75,- per persoon per dag

Telefoonkosten met de ANWB Alarmcentrale

Werkelijke kosten

Telefoonkosten met anderen

€ 250,-

Aansprakelijkheid schade gehuurd vakantieverblijf

€ 1.100,-

Doorlopende reisverzekering
Aanvullende dekkingen

Basis

Uitgebreid

- in het buitenland

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Bagage

€ 2.000,- per persoon

€ 4.100,- per persoon

Geld

N.v.t.

€ 350,- per persoon

Extra hobby- en sportuitrusting

N.v.t.

€ 3.500,- per reisgezelschap

- bij overlijden

€ 25.000,-

€ 35.000,-

Wintersport en bijzondere sporten

Onvoorziene kosten en schade aan uw uitrusting tijdens het uitoefenen van wintersport en

Vervangend vervoer en verblijf

Niet mogelijk

Vergoeding kosten vervangend vervoer of

Autohulpverzekering

Niet mogelijk

Regelen van reparatie bij ongeval of pech of

Verkeersrechtsbijstand

Niet mogelijk

Juridisch advies en hulp bij conflictsituaties

Medische kosten
- in Nederland

Ongevallen

- bij blijvende invaliditeit

Geen vergoeding

€ 75.000,-

€ 1.600,-

€ 600,- per reisgezelschap

€ 100.000,-

avontuurlijke sporten.

vervangend verblijf.

repatriëring van een motorvoertuig.

die ontstaan tijdens de reis door deelname
aan het verkeer met een motorvoertuig.
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Reisrechtsbijstand

Niet mogelijk

Juridisch advies en hulp op reis.

Verlengen maximale reisduur

Niet mogelijk

Voor een reis langer dan 60 dagen en

Zakenreis

Niet mogelijk

Verzekerd tijdens een reis en/of verblijf met

Werelddekking

Niet mogelijk

Het standaarddekkingsgebied omvat Europa

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.
maximaal 180 dagen achter elkaar.
zakelijk karakter.

en deze is uit te breiden met werelddekking.

Doorlopende annuleringsverzekering
Uw geld veilig als plannen onverwachts anders lopen
De doorlopende annuleringsverzekering verzekert uw reissom

Met de doorlopende annuleringsverzekering zijn al uw reizen (ook de weekendjes weg, theatervoorstellingen, evenementen en
concerten) het hele jaar door verzekerd tegen annulering of afbreken. Wij vergoeden bijvoorbeeld:
• De vergoeding van uw reiskosten als u de reis moet afzeggen.

• Moet u uw vakantie afbreken? Dan krijgt u het deel van de reissom dat u niet heeft gebruikt, terug.

• Heeft u uw vliegticket, huurauto en vakantieverblijven los van elkaar geboekt en gaat één van de onderdelen onverwachts
niet door, dan worden ook de annuleringskosten van andere onderdelen vergoed.

Wij hanteren bovendien standaard vriendendekking, zodat u ook verzekerd bent wanneer u de reis moet afbreken omdat een
goede vriend of vriendin overlijdt.

U kiest zelf uw aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u zich extra verzekeren. Bijvoorbeeld als u uw reiskosten ook vergoed wilt krijgen als u de reis
annuleert of afbreekt omdat uw zaakwaarnemer ziek wordt of overlijdt. Of als u wilt annuleren omdat er sprake is van een
ontradend reisadvies.

Doorlopende annuleringsverzekering

Basis

Uitgebreid

Standaard

Vergoeding van de annuleringskosten tot € 1.500,- per verzekerde per reis.

Hoger verzekerd bedrag

Standaard vergoeding verhoogd tot € 3.000,- per verzekerde per reis.

Huisdieren

Niet mogelijk

Verzekerd als uw huisdier ernstig ziek wordt,

Zaakwaarnemer

Niet mogelijk

Verzekerd als uw zaakwaarnemer ernstig ziek

Calamiteiten

Niet mogelijk

Verzekerd als er sprake is van ontradend

een ernstig ongeval krijgt of overlijdt.

wordt, een ernstig ongeval krijgt of overlijdt.
reisadvies, een besmettelijke ziekte,

natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse
onrusten en stakingen.

Uw voordelen op een rij
Het hele jaar door verzekerd

Ook voor (onderdelen van) samengestelde reizen
Ook voor concerten, theatervoorstellingen en
evenementen

Vergoeding van niet-genoten dagen
Vriendendekking

Ook verzekerd bij ernstige vertraging

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.
Postbus 50.000, 9700 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl
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