Hulpverlening nodig?
Heeft u tijdens uw reis dringend hulp nodig? Als verzekerde van
Unigarant kunt u altijd terecht bij de ANWB Alarmcentrale of bij een
van de ANWB steunpunten in het buitenland. Geef altijd aan dat u
een Unigarant Reis- en/of Annuleringsverzekering heeft.
ANWB Alarmcentrale
Steunpunt Duitsland München
Steunpunt Spanje/Portugal – Barcelona
Steunpunt Spanje – Benidorm
Steunpunt Frankrijk – Lyon
Steunpunt Griekenland – Athene
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(0) 4 72 17 12 12
(0) 70 314 14 14

Schade tijdens uw reis?
1
2
3

Ga naar www.unigarant.nl
Vul uw persoonlijke gegevens in en meld uw schade.
Voeg eventuele nota’s of foto’s daarvan toe.

Het polisnummer van uw reisverzekering/annuleringsverzekering is:

Op de binnenzijde leest u tips voor onderweg.
Bijvoorbeeld wat u ter plekke moet regelen bij schade of letsel.

Samen uit, samen thuis.

Goed voorbereid op reis
Maak een kopie van uw belangrijke papieren en geef deze aan
een vriend of familielid die thuis blijft.
Gaat u skiën of aan een avontuurlijke sport doen, zoals raften,
bergbeklimmen of afdalen in grotten? Controleer vooraf uw
verzekering. Wordt deze activiteit tijdens uw reis gedekt?
Neem het polisnummer van uw verzekering mee op reis.
Heeft u een ziekte of gebruikt u bepaalde medicijnen. Overleg
met uw arts of apotheek en vraag eventueel een medisch
paspoort aan. Controleer of u vaccinaties nodig heeft.
Neemt u een caravan mee naar Polen, Duitsland of Spanje?
Dan heeft u hiervoor een groene kaart nodig. Vraag deze aan
bij uw verzekeraar.

Checklist bij schade of letsel onderweg
Bij ziekte of lichamelijk letsel: raadpleeg ter plaatse een dokter
en bewaar rekeningen en dergelijke.
Bij (verkeers)ongevallen: laat proces-verbaal opmaken en vraag
getuigenverklaringen.
Bij bagageschade en/of –diefstal; doe aangifte bij politie,
vervoersmaatschappij, reisleiding of hoteldirectie. Vraag bewijs
van aangifte en bewaar de beschadigde artikelen.

Samen uit, samen thuis.

