U gaat goed
voorbereid op reis!
Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Al vanaf
€

0,97

per persoon per dag

100% dochter ANWB

Unigarant Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering
Goed voorbereid op reis!
Dáár heeft u lang naar uitgekeken …
… lekker even er tussenuit. Een stapel
boeken mee. Zonnebrand in de tas. U bent
klaar voor de vakantie! Heeft u ook uw
verzekering goed geregeld?
Alles in één keer goed geregeld
Met de Unigarant Kortlopende Reis- en
Annulerings-verzekering regelt u alles in
één keer. Wel zo makkelijk. En verstandig
natuurlijk. Want als er iets gebeurt, staan
wij direct voor u klaar. Waar ter wereld u
ook bent. U hoeft nog maar één ding te
doen. Genieten!

Uw voordelen op een rij …
… van de reisverzekering
Als er iets gebeurt, krijgt u hulp
van de ANWB Alarmcentrale. Op
elk moment van de dag, waar u
ook bent.
Uw kinderen tot 5 jaar zijn gratis
meeverzekerd.
U kiest zelf hoe u verzekerd
wilt zijn. Zodat uw verzekering
helemaal bij u past. En zodat u
niet meer betaalt dan nodig is.

… van de annuleringsverzekering
U bent goed verzekerd als u uw
reis of vakantie moet afzeggen
door ziekte, overlijden of een
ongeval.
Moet u eerder naar huis? U kunt
ook de dagen dat u niet van uw
vakantie kunt genieten vergoed
krijgen.
U bent ook verzekerd bij ernstige
vertraging.
Gaat u met een grote groep op reis?
Verzeker de hele groep in één keer.

Unigarant Kortlopende Reisverzekering
Direct hulp, in de hele wereld
U kunt rekenen op een ruime
standaarddekking
U wilt graag zonder zorgen op vakantie. Sluit
daarom altijd een goede reisverzekering
af. Dan bent u goed verzekerd tegen
onverwachte kosten. Bijvoorbeeld:
Kunt u door omstandigheden niet op
tijd terug naar huis? Dan krijgt u een
vergoeding voor de extra verblijfskosten
die u moet maken.
Richt u (of uw kind) schade aan uw
vakantieverblijf aan? Dan krijgt u deze
kosten ook vergoed.
U kunt rekenen op snelle hulp van de
ANWB Alarmcentrale.

U kiest zelf waar u bent verzekerd: in
Europa of in de hele wereld
Reist u alleen in Europa? Kies dan voor de
extra voordelige dekking Europa.
U kiest voor de variant Basis of de variant
Uitgebreid
De variant waar u voor gaat, bepaalt hoeveel
aanvullende dekkingen u kunt afsluiten en
hoe hoog de vergoedingen zijn. Gaat u voor
zekerheid? Dan past de variant Uitgebreid
het best bij u.

U kiest zelf voor 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 wat bij u past.

Met de aanvullende dekking:

bent u goed verzekerd ...

Medische kosten

... tegen medische kosten in het buitenland. U krijgt terug wat
de behandeling echt kost. Want uw zorgverzekering betaalt
niet altijd alle kosten van de behandeling. Bijvoorbeeld als
de kosten in het buitenland hoger zijn dan wat de behandeling
kost in Nederland.

Bagage

... tegen diefstal, verlies en beschadiging van uw bagage.

Geld*

... tegen diefstal van uw geld.

Extra hobby- en sportuitrusting*

... tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw hobby- en
sportuitrusting.

Ongevallen

... tegen de ﬁnanciële gevolgen van blijvende invaliditeit of
overlijden door een ongeval. U krijgt 1 keer een uitkering.

Wintersport en bijzondere sporten

... tegen onvoorziene kosten en schade aan uw uitrusting tijdens
het uitoefenen van wintersport of avontuurlijke sporten.

Verkeersrechtsbijstand*

... voor juridisch advies en juridische hulp bij conﬂictsituaties die
ontstaan op uw reis tijdens deelname met een motorvoertuig
aan het verkeer.

Reisrechtsbijstand*

... voor (overig) juridisch advies en juridische hulp op reis
(en na uw vakantie).

Vervangend vervoer en verblijf*

... tegen de kosten van vervangend vervoer of vervangend
verblijf.

Autohulp*

... als u in het buitenland een ongeval of pech krijgt waardoor u
uw auto, motor of caravan niet meer kan rijden. Met Autohulp
regelen wij de reparatie voor u. Of we regelen dat uw voertuig
wordt teruggebracht naar Nederland.

*Alleen mogelijk in combinatie met de variant Uitgebreid.

Waarvoor en tot welke bedragen bent u verzekerd?
U leest het in de tabel hieronder. In de polisvoorwaarden leest u meer over de
maximale vergoedingen.
Kortlopende reisverzekering standaard

Maximale vergoeding

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

€ 600,-

Kortlopende reisverzekering
Aanvullende dekkingen

Maximale vergoeding
Basis

Maximale vergoeding
Uitgebreid

Medische kosten
- in het buitenland
- in Nederland

Werkelijke kosten
Geen vergoeding

Werkelijke kosten
€ 1.600,-

Bagage
waaronder:
- brillen en contactlenzen, (huur)ﬁets
en ﬁetsaanhanger, mobiele telefoon,
hobby- en sportuitrusting, prothesen,
hoorapparaten en tandbeugels, cadeaus
en souvenirs die u op reis gekocht heeft
- digitale/elektronische apparatuur (foto-/
ﬁlmapparatuur, laptop,tablet)
- autoradio, navigatie, gereedschap en
reserveonderdelen

€ 2.000,- per persoon
waaronder:
€ 300,- per persoon

€ 3.500,- per persoon
waaronder:
€ 600,- per persoon

€ 300,- per reisgezelschap

€ 2.000,- per reisgezelschap

€ 300,- per reisgezelschap

€ 600,- per reisgezelschap

Geld

N.v.t.

€ 350,- per persoon
€ 600,- per reisgezelschap

Extra hobby- en sportuitrusting

N.v.t.

€ 3.500,- per reisgezelschap

Ongevallen
- bij overlijden
- bij blijvende invaliditeit

€ 25.000,€ 75.000,-

€ 25.000,€ 75.000,-

Verkeersrechtsbijstand

N.v.t.

€ 25.000,- per gebeurtenis

Reisrechtsbijstand

N.v.t.

€ 25.000,- per gebeurtenis

Vervangend vervoer en verblijf

N.v.t.

Werkelijke kosten

Autohulpverzekering

N.v.t.

Werkelijke kosten

Unigarant Kortlopende Annuleringsverzekering
Zekerheid als er iets onverwachts gebeurt
Gebeurt er iets ergs waardoor u niet op
vakantie kunt? Of waardoor u eerder naar
huis moet? Dan kost dat vaak geld, terwijl
u niet van uw vakantie kunt genieten.
De annuleringsverzekering biedt u dan
zekerheid.

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

U kiest zelf voor aanvullende dekkingen
Naast de standaarddekking kunt u zich extra verzekeren. U wilt bijvoorbeeld ook uw
reiskosten vergoed krijgen als uw huisdier ziek wordt of overlijdt. Of uw zaakwaarnemer of
iemand die op uw huis past. U kiest zelf!

Met de aanvullende dekking:

bent u goed verzekerd …

Luxe

... als u uw reis moet afbreken. Met deze dekking krijgt u de volledige
reissom vergoed.

Samengestelde reis

… als u uw vliegticket, huurauto, excursie en vakantieverblijf los van
elkaar boekt. Dat noemen we een samengestelde reis. Gaat een
van de onderdelen onverwachts niet door? Dan krijgt u ook de
annuleringskosten van de andere onderdelen vergoed.

Huisdieren

… als uw huisdier (hond, kat of paard) ernstig ziek wordt, een ernstig
ongeval krijgt of overlijdt.

Zaakwaarnemer

… als uw zaakwaarnemer ernstig ziek wordt, een ongeval krijgt of
overlijdt.

Groepsannulering

… als u op vakantie gaat met uw familie of vrienden. Wanneer iemand
uit de directe familie overlijdt, ernstig ziek wordt of een ernstig
ongeluk krijgt, mag de hele groep annuleren.

Extra annuleringsredenen

... als er sprake is van een ontradend reisadvies (code oranje of rood),
een besmettelijke ziekte met aantoonbare gezondheidsrisico’s
voor de reiziger, natuurgeweld (aardbeving, storm, orkaan,
tsunami, vulkaanuitbarsting), terrorisme, binnenlandse onrusten en
stakingen.

Bereken uw premie
Kies de dekking die bij u past
Unigarant Kortlopende Reisverzekering
Onze kortlopende reisverzekering past altijd bij uw situatie. U betaalt alleen voor dekkingen
die u nodig heeft.
Basis

Kortlopende reisverzekering
Standaard

Uitgebreid

Europa*

Europa*

Wereld

€ 0,97

€ 0,97

€ 1,53

Medische kosten

€ 0,31

€ 0,41

€ 0,51

Bagage
- Geen eigen risico
- Bij € 50,- eigen risico
- Bij € 100,- eigen risico

x
€ 0,36
€ 0,26

€ 0,78
€ 0,63
x

€ 1,15
€ 0,99
x

Geld**

x

€ 0,51

€ 0,51

Extra hobby- en sportuitrusting**

x

€ 0,51

€ 0,51

Ongevallen

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

Wintersport en
bijzondere sporten

€ 0,82

€ 1,02

€ 1,02

Verkeersrechtsbijstand

x

€ 0,24

€ 0,24

Reisrechtsbijstand

x

€ 0,15

€ 0,15

Vervangend vervoer en verblijf
- Auto tot en met 7 jaar
- Auto ouder dan 7 jaar

x
x

€ 1,02
€ 2,04

€ 1,02
€ 2,04

Autohulpverzekering
- Auto tot en met 7 jaar
- Auto ouder dan 7 jaar
- Aanhanger

x
x
x

€ 1,02
€ 2,04
€ 0,41

€ 1,02
€ 2,04
€ 0,41

Aanvullende dekkingen:

* Met Europa bedoelen we Nederland en de overige Europese landen, Rusland tot de Oeral en de Kaukasus, IJsland, Madeira, de
Azoren, de Canarische Eilanden en de niet-Europese landen of delen van die landen aan de Middellandse Zee.
** Alleen mogelijk in combinatie met de dekking Bagage.
In de tabel staan de premies per persoon per dag.
Deze premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Assurantiebelasting is de belasting die de overheid heft over
verzekeringen.
x: Niet mogelijk

Unigarant Kortlopende Annuleringsverzekering
U betaalt als premie een percentage over de totale reissom.
Kortlopende annuleringsverzekering

De premie over de totale reissom is:
Basis

Uitgebreid

Standaard

5,5%

5,5%

Luxe

x

6,5%

Aanvullende dekkingen

U betaalt extra premie over de totale reissom:

Samengestelde reis

1%

1%

Huisdieren

x

1%***

Zaakwaarnemer

x

1%***

Groepsannulering

2%

2%***

Extra annuleringsredenen

x

1%***

***Niet mogelijk in combinatie met Luxe.
Deze premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Assurantiebelasting is de belasting die de overheid heft over
verzekeringen.
x: Niet mogelijk

Ga ook goed voorbereid
op vakantie!

Sluit snel de Unigarant Kortlopende
Reis- en Annuleringsverzekering af.
Uw adviseur staat voor u klaar. Kijk
ook op www.unigarant.nl voor meer
informatie.

Let op!

RSP02 (03-17)

Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

100% dochter ANWB

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere
rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

RSP02 (03-14). Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Als u een verzekering bij ons afsluit,
heeft u een bedenktijd van 14 dagen.
Bij het sluiten van de verzekering
betaalt u poliskosten voor het
opmaken van de polis.
De genoemde premies zijn
exclusief de wettelijk verplichte
assurantiebelasting.

