Goed voorbereid
op reis.
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Kortlopende Reis- en
Annuleringsverzekering
100% dochter ANWB

Kortlopende Reis- en
Annuleringsverzekering
U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt, wilt u zeker zijn van een
goede voorbereiding. Want u houdt wel van avontuur, maar niet
van onaangename verrassingen.

Met onze Kortlopende Reis- en
Annuleringsverzekering 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!

Alle pluspunten op een rij
Reisverzekering
Hulpverlening door
ANWB Alarmcentrale.
Kinderen tot 5 jaar gratis
meeverzekerd.
Afgestemd op uw
persoonlijke situatie.
Scherpe premies en
vriendelijke voorwaarden.

Annuleringsverzekering
Vergoeding annuleringskosten
bij annulering wegens ziekte,
overlijden of een ongeval.
Vergoeding van
ongebruikte reisdagen.
Ook vergoeding bij extreme
vertraging.
Uitbreiding mogelijk voor
grote groepen.

Kortlopende Reisverzekering
Met onze Kortlopende Reisverzekering bent u op uw reis verzekerd van de beste hulp.
Wereldwijd kunt u rekenen op betrouwbare en snelle hulpverlening door de ANWB
Alarmcentrale. Een vertrouwd gevoel.

Overal goed op voorbereid
U wilt toch ook zorgeloos op vakantie?
Sluit daarom altijd een reisverzekering.
Zonder een reisverzekering kunt u voor
onverwachte kosten komen te staan.
Bijvoorbeeld wanneer u onverwachts in
het ziekenhuis terecht komt. Kunt u door
omstandigheden niet op tijd terug naar
huis, dan krijgt u een vergoeding voor de
extra verblijfskosten die u moet maken.
En u krijgt de kosten vergoed als u (of uw
kind) per ongeluk schade aanricht aan
uw vakantieverblijf.
Altijd een reisverzekering die bij u past!
Wat wilt u verzekeren en wat niet?
Dat is voor iedereen persoonlijk. De
kortlopende reisverzekering kunt u
helemaal zelf samenstellen. Voor iedere
reis heeft Unigarant een oplossing op
maat. U kunt kiezen uit een Basisvariant
en Uitgebreide variant. In de Basisvariant
zijn de maximale uitkeringsbedragen
lager en heeft u minder keuze. Gaat u
voor zekerheid? Dan past de uitgebreide
variant het best.

Welke variant u ook kiest, Basis of
Uitgebreid, onvoorziene uitgaven zijn
standaard verzekerd net als hulp van de
ANWB Alarmcentrale.
Kiezen: Europa of hele wereld?
Uw reisdoel bepaalt uw keuze voor
Europa of wereld.
Kiezen welke uitbreidingen
We raden u vooral de uitbreiding
Medische kosten aan. Niet alle medische
kosten worden vergoed door uw
zorgverzekering. Op wintersport? Of wilt
u extra zekerheid? Kies dan uit één van
onze andere uitbreidingen. Zo stelt u
zelf de verzekering samen die naadloos
aansluit op uw wensen.

Vergoedingen
Waarvoor en tot welke bedragen bent u verzekerd?
(Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden)

Uitbreidingen

Wanneer hiervoor kiezen?

Bagage

Als u verzekerd wilt zijn tegen diefstal, verlies en beschadiging van uw bagage.

Medische kosten

Als u medische kosten wilt meeverzekeren. Niet alle kosten worden standaard
door uw zorgverzekering vergoed. Bijvoorbeeld wanneer de kosten in het
buitenland hoger zijn dan de kostprijs in Nederland. Ook het standaard eigen
risico en uw eventueel vrijwillig hoger eigen risico zijn dan verzekerd.

Ongevallen

Als u zich wilt verzekeren tegen de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit
of overlijden als gevolg van een ongeval. U ontvangt een éénmalige uitkering.

Extra bedrag
hobby- en
sportuitrusting

Als u waardevolle spullen wilt meenemen en verzekerd wilt zijn tegen
beschadiging, verlies en diefstal van uw hobby- en sportuitrusting. Deze
uitbreiding is alleen mogelijk in combinatie met de bagagedekking.

Winter- en
bijzondere sporten

Als u houdt van skiën of van avontuurlijke sporten zoals raften, bergbeklimmen
en afdalen in grotten.

Reisrechtsbijstand

Als u op reis (en na uw vakantie) een beroep wilt doen op bijvoorbeeld
juridisch advies en hulp, wanneer u een conflict heeft met uw reisorganisatie.

Vervangend vervoer
en verblijf

Als u zich wilt verzekeren tegen de kosten van vervangend vervoer of
vervangend verblijf.

Geld

Als u verzekerd wilt zijn tegen diefstal of verlies van uw geld.

Autohulp
verzekering

Krijgt u in het buitenland een ongeval of pech waardoor u uw auto, motor of
caravan niet meer kunt rijden? Met de Autohulpverzekering regelen wij de
reparatie voor u. Of dat uw voertuig wordt teruggebracht naar Nederland.

Kortlopende Annuleringsverzekering
Onze Kortlopende Annuleringsverzekering biedt u zekerheid als uw vakantie
onverwachts niet door kan gaan of als u uw vakantie moet afbreken.

Met een gerust hart uw
vakantie boeken
Deze verzekering vergoedt de
annuleringskosten die u moet maken
wanneer u niet op reis kunt als gevolg van
een ernstige verhindering. Denkt u hierbij
aan een ongeval of ziekte of overlijden van
familieleden. Maar ook bij zwangerschap
of wanneer u werkeloos raakt.

Als u om één van deze redenen uw hele
reis moet afzeggen krijgt u de kosten die
u verschuldigd bent, volledig terug. Moet
u uw reis onderbreken dan krijgt u de
kosten van de niet genoten vakantiedagen
vergoed.

Kiezen: Uitbreiding Luxe
Wilt u optimale zekerheid? Kies dan voor de
uitbreiding Luxe. Als u dan uw reis moet
afbreken, krijgt u de volledige reissom
vergoed.

Uitbreidingen

Wanneer hiervoor kiezen?

Samengestelde reis

Stelt u uw reis graag zelf samen? U boekt uw vliegticket,
huurauto, excursie en vakantieverblijf los van elkaar. Als één van
de onderdelen onverwachts niet doorgaat en u de reis niet kunt
maken, dan worden ook de annuleringskosten van de andere
onderdelen vergoed.

Zaakwaarnemer

Gaat u op reis en uw zakelijke compagnon of diegene die op uw
bezittingen zou passen wordt ernstig ziek, krijgt een ongeval of
overlijdt? Dan bent u verzekerd voor de kosten van de annulering
van uw reis.

Huisdier

Met de huisdierendekking bent u verzekerd voor de kosten van
annulering als uw huisdier (hond, kat of paard) tijdens uw reis
overlijdt, een levensbedreigende ziekte openbaart of zich als
gevolg van een ongeval ernstig verwond.

Groepsannulering

Gaat u op vakantie met uw familie of vrienden? Dan is de
groepsannulering iets voor u. U bent dan verzekerd tegen
kosten van annulering of voortijdig beëindigen als gevolg van
een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van iemand uit het
reisgezelschap of van zijn familieleden.

Kortlopende Reisverzekering: vergoedingenoverzicht

Kortlopende Reisverzekering: premie per persoon per dag

Kortlopende Reisverzekering standaard

Basis
(Europa)

Uitgebreid
(Europa of wereld)

Hulpverlening

Kostprijs

Kostprijs

- Extra vervoerskosten

Kostprijs

Kostprijs

- Gebruik eigen auto

€ 0,25 per kilometer

€ 0,25 per kilometer

Aanvullend

- Extra verblijfkosten per dag

€ 75,- per persoon per
dag

€ 75,- per persoon per
dag

Medische kosten

- Telefoonkosten met ANWB-Alarmcentrale

Kostprijs

Kostprijs

- Telefoonkosten met derden

€ 250,-

€ 250,-

Onvoorziene uitgaven

Standaard

Aansprakelijkheid
- Schade aan een gehuurd vakantieverblijf

€ 600,-

€ 600,-

Basis
(Europa)

Uitgebreid
(Europa of wereld)

- Medische kosten in het buitenland

Kostprijs

Kostprijs

- Medische kosten in Nederland

Niet mogelijk

€ 1.250,-

Bagage

€ 2.000,-

€ 3.500,-

- Brillen en contactlenzen

€ 300,-

€ 600,-

- (Huur) fiets en fietsaanhanger

€ 300,-

€ 600,-

- Mobiele telefoon

€ 300,-

€ 600,-

- Hobby- en sportuitrusting

€ 300,-

€ 600,-

- Prothesen, hoorapparaten en tandbeugels

€ 300,-

€ 600,-

- Tijdens de reis aangeschafte artikelen
(cadeaus en souvenirs)

€ 300,-

€ 600,-

Kortlopende Reisverzekering aanvullend

Kortlopende Reisverzekering

Medische kosten

Per verzekerde:

Per reisgezelschap:

Basis

Uitgebreid

Europa

Europa

Wereld

€ 0,95

€ 0,95

€ 1,50

€ 0,30

€ 0,40

€ 0,50

Bagage
- Geen eigen risico

Niet mogelijk

€ 0,75

€ 1,10

- Bij € 50,- eigen risico

€ 0,35

€ 0,60

€ 0,95

- Bij € 100,- eigen risico

€ 0,25

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Geld

Niet mogelijk

€ 0,50

€ 0,50

Hobby-/sportuitrusting

Niet mogelijk

€ 0,50

€ 0,50

Ongevallen

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

Wintersport- en
bijzondere sporten

€ 0,80

€ 1,-

€ 1,-

Reisrechtsbijstand

Niet mogelijk

€ 0,15

€ 0,15

Vervangend vervoer
& verblijf
- Auto tot en met 7 jaar

Niet mogelijk

€ 1,-

€ 1,-

- Auto ouder dan 7 jaar

Niet mogelijk

€ 2,-

€ 2,-

Niet mogelijk

€ 1,-

€ 1,-

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

Niet mogelijk

€ 2,-

€ 2,-

- Aanhanger

Niet mogelijk

€ 0,40

€ 0,40

- Autoradio, navigatie

€ 300,-

€ 600,-

- Digitale/elektronische apparatuur
(foto- en filmapparatuur, laptop, tablet)

€ 300,-

€ 1.600,-

- Gereedschap en reserve-onderdelen

€ 300,-

€ 600,-

Standaard

5,5%

5,5%

- Per verzekerde

Niet mogelijk

€ 300,-

Luxe

Niet mogelijk

6,5%

- Per reisgezelschap

Niet mogelijk

€ 600,-

Aanvullend

Extra premie

Samengestelde reis

1%

1%

Niet mogelijk

€ 3.500,-

Huisdieren

Niet mogelijk

1%*

Zaakwaarnemer

Niet mogelijk

1%*

Groepsannulering

2%

2%*

Geld

Extra bedrag hobby- en sportuitrusting
- Per reisgezelschap
Ongevallen
- Bij overlijden

€ 25.000,-

€ 25.000,-

- Bij blijvende invaliditeit

€ 75.000,-

€ 75.000,-

- Per gebeurtenis

Niet mogelijk

€ 25.000,-

Vervangend vervoer & verblijf

Niet mogelijk

Kostprijs

Autohulpverzekering

Niet mogelijk

Kostprijs

Reisrechtsbijstand

Kortlopende Annuleringsverzekering: premie over de totale reissom
Kortlopende Annuleringsverzekering

Basis

*Niet mogelijk in combinatie met luxe annulering.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Poliskosten bedragen € 5,-.

Uitgebreid

Direct verzekeren
bij uw adviseur!
Wilt u goed voorbereid
op vakantie? Sluit dan snel
de Kortlopende Reis- en
Annuleringsverzekering via uw
adviseur. Daar kunnen ze u ook
adviseren over wat in uw situatie
het beste is. Meer informatie over
deze en onze andere verzekeringen
leest u op www.unigarant.nl.

Let op!

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

Bij het sluiten van de verzekering
betaalt u poliskosten (€ 5,-).
Dit bedrag is voor het opmaken
van de polis.
Als u een verzekering bij ons
afsluit, heeft u een bedenktijd
van 14 dagen.
De genoemde kosten zijn
exclusief de wettelijk verplichte
assurantiebelasting.

www.unigarant.nl
Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen
Samen uit, samen thuis.
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Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

