
- Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
- Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale
- Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden

Kortlopende  Reis-
   en Annuleringsverzekering



   Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering stelt 
u uw reisverzekering zo samen, dat de dekking naadloos 
aansluit op uw vakantieplannen. 
Tijdens uw vakantie is het verlies en diefstal 
van uw bagage en hobby- en sport uitrusting 
standaard verzekerd. U kunt tijdens uw vak-
antie bovendien rekenen op de betrouw bare 
en snelle hulp van de ANWB Alarm centrale 

met steunpunten in 8 Europese landen en 
een netwerk van meer dan 300 contact-
adressen over de hele wereld waar men u in 
het Nederlands te woord staat. 

Kortlopende Reis- en 
Annuleringsverzekering



De kortlopende reisverzekering bestaat uit een 
basisdekking die naar eigen wens kan worden 

uitgebreid met aanvullende dekkingen.

Kortlopende reisverzekering 

Basisdekking Verzekerd bedrag

  Europa en werelddekking

 Benelux Uitgebreid Garant Top

Bagage, maximaal per persoon waarvan voor: € 2.000,-  € 2.000,- € 3.000,- € 4.000,-
foto-, fi lm- en videoapparatuur € 1.000,- € 1.000,- € 1.500,- € 2.000,-
hobby- en sportuitrusting  € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
fi etsen  € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
audio-, audiovisuele en computerapparatuur € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
autoradio, cassette- / cd-apparatuur (per polis) € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
brillen en contactlenzen € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
muziekinstrumenten € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
sieraden, horloges en overige kostbaarheden € 200,- € 200,- € 300,-  € 400,-
prothesen en hoorapparaten € 200,- € 200,- € 300,- € 400,-
aansprakelijkheid vakantieverblijf € 235,- € 235,- € 355,- € 470,-

Eigen risico bij bagageschade € 75,-  € 75,-  geen  geen

Onvoorziene uitgaven
Medische kosten in Nederland (maximaal) € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
Medische kosten buiten Nederland kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs
Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs
Andere onvoorziene uitgaven (met enkele maxima) kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs

Ongevallendekking voor personen van 16 t/m 70 jaar 
(andere leeftijden: zie polisvoorwaarden)
bij overlijden € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-
bij blijvende invaliditeit € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,-

Premie basisdekking (per persoon per dag)
Benelux  € 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Europa  (incl. Madeira, Canarische Eilanden, Azoren 

 en niet-Europese landen aan de Middellandse Zee)  n.v.t. € 1,05 € 1,45 € 1,75
Wereld n.v.t.  € 1,95  € 2,35  € 2,65 



Aanvullende dekkingen

Kortingen door uitsluiting

U ontvangt korting als u medische kosten en/of  Premiekorting per persoon per dag
ongevallen uitsluit 

Medische kosten 
- bij Europadekking € 0,10
- bij werelddekking € 0,20
Wintersport/gevaarlijke sporten € 0,35
Ongevallen (Europa- en werelddekking) € 0,10 

Premie (Benelux, Uitgebreid, Garant, Top)

Wintersport en gevaarlijke sporten (zoals o.a. bergsporten, rafting en 
het afdalen in grotten). Hieronder valt ook schade aan uw uitrusting 
en eventuele huur van een vervangende uitrusting. Langlaufen en 
duiken zijn standaard in de basisdekking opgenomen.
 
Hobby- en sportuitrusting (zoals golfspullen, kano’s en surfboards). 
Deze kunt u extra verzekeren tot € 1.250,- per reisgezelschap. 

Geld (tot € 750,- per reisgezelschap)  

Vervangend vervoer (alleen Europadekking). Deze dekking vergoedt 
de kosten van een vervangende auto of stelt zelfs een vervangende 
auto ter beschikking. Bij aanrijdingschade en diefstal geldt de dekking 
al vanaf 30 dagen voor vertrek en bij pech 2 dagen van tevoren.
Auto 7 jaar of jonger: 
Auto ouder dan 7 jaar: 
 
Vervangend verblijf
Hiermee bent u zeker van een vervangende caravan, tent of vergoeding 
voor de kosten van bijvoorbeeld een hotel als een gepland verblijf uitvalt. 

Mechanische schade. Bij pech buiten Nederland krijgt u een deel 
van de reparatiekosten vergoed.
 
Fietsvakanties. U kunt de standaarddekking uitbreiden met maximaal 
€ 1.750,- per fi ets. 
• per fi ets € 750,-
• per fi ets € 1.250,-
• per fi ets € 1.750,-
 
Vakantie-casco. Als tijdelijke aanvulling op uw WA-dekking kunt u 
diefstal en beschadiging buiten Nederland van uw auto, motor of 
caravan verzekeren.  

Autohulpverzekering. Deze dekking biedt uitkomst wanneer uw auto in 
het buitenland uitvalt door mechanische schade, brand of een ongeval. 
Want als uw auto niet binnen 4 dagen gerepareerd kan worden, wordt 
uw auto inclusief bagage naar Nederland getransporteerd. Ook de kos-
ten voor hulp langs de weg worden tot maximaal € 110,- vergoed. 

Zakenreisverzekeringen. Voor een zakelijke reis is een aanvullende 
clausule verplicht. Tevens is dan uw computerapparatuur tot € 5.000,- 
meeverzekerd. Unigarant adviseert om deze clausule in combinatie 
met de Top-reisverzekering te sluiten. 

€ 1,- per persoon per dag

€ 0,50 per polis per dag

€ 0,50 per polis per dag

€ 0,70 per dag (minimale premie € 7,- )
€ 1,35 per dag (minimale premie € 13,50)

€ 0,25 per persoon per dag 
(minimale premie € 2,50)

€ 1,60 per dag 
(minimale premie € 16,-)

€ 0,25 per fi ets per dag
€ 0,35 per fi ets per dag
€ 0,50 per fi ets per dag

Informeer bij uw tussenpersoon

€ 10,-
(inclusief aanhanger: € 15,-)

€ 0,50 per persoon per dag 



De standaard annuleringsverzekering die 
bovenstaande kosten vergoedt, kunt u 
uitbreiden met de volgende dekkingen:

Annuleringsverzekering
losse tickets
Heeft u alleen een lijndienstvlucht geboekt? 
Met de standaard annuleringsverzekering 
van Unigarant kunt u uw ticket tegen een 
gunstige premie verzekeren.

Zaakwaarnemer 
Hiermee kunt u een (zaak)waarnemer of een 
andere, niet tot het reisgezelschap behoren-
de, persoon meeverzekeren. Gebeurt er iets 
ernstigs met deze persoon, dan is dat voor 
u reden uw reis te annuleren. U betaalt 1% 
van de reissom extra voor deze dekking.

Huisdierendekking
Wanneer uw huisdier plotseling ernstig ziek 
wordt of overlijdt, dan wilt u uw vakantie 
annuleren. Met de huisdierendekking zijn de 
annuleringskosten verzekerd. U kunt deze 
dekking voor maximaal 3 huisdieren sluiten.
Voor deze dekking betaalt u per huisdier 
1% van de reissom extra.

Annuleringsverzekering Premie

Standaard 5% van de reissom

Zaakwaarnemer of ander  1% van de reissom
mee te verzekeren persoon  
Mee te verzekeren huisdier  1% van de reissom
 

Kortlopende annuleringsverzekering

Dekkingsmogelijkheden

De kortlopende annuleringsverzekering 
vergoedt annuleringskosten wanneer u een 
reis niet kunt maken als gevolg van een 
ernstige verhindering, zoals een ongeval of 
ziekte of overlijden van familieleden.
Bij annulering van de hele reis wordt het 

verschuldigde deel van de reissom
vergoed. Bij vertraging van meer dan
8 uur van boot, trein, bus of vliegtuig en
bij af- of onderbreking van de reis volgt
een gedeeltelijke uitkering.





Reis Garant Plan
Het Reis Garant Plan bestaat uit een luxe 
reis- en annuleringsverzekering. Met als 
extra voordeel dat u bij bagageschade het 
eerste jaar de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd. 
Bovendien worden, bij annulering voor ver-
trek, de kosten die tot dat moment in reke-
ning zijn gebracht, vergoed. Bij tussentijds 
afbreken vergoedt Unigarant in veel gevallen 
de volledige reissom. Zo kunt u op een later 
tijdstip alsnog op vakantie zonder extra kos-
ten. N.B. Alle Unigarant reisverzekeringen en 
annuleringsverzekeringen zijn in combinatie 
maar ook los van elkaar te sluiten.

Reis Garant Plan Premie

Reisverzekering  € 1,50 per persoon per dag
Europadekking 

Reisverzekering  € 2,40 per persoon per dag
Werelddekking 

Annulerings-  6% van de totale reissom
verzekering 

Groepsreis- en 
annuleringsverzekering
Gaat u op vakantie met een vereniging, 
school of (vrienden)groep, dan is deze 
 reis verzekering iets voor u. Verzekerd zijn 
onvoor ziene uitgaven (o.a. genees- en 
tand heelkundige kosten), bagage (excl. 
geld) en aansprakelijkheid voor schade 
aan vakantie verblijven tijdens trips in de 
Benelux of dichtbij in Duitsland. 
Voor bagage schade geldt een eigen risico 
van € 75,- per persoon. Er zijn diverse 
uitbreidingen mogelijk. Naast de normale 
annuleringsverzekering kunt u een groeps-
annulering afsluiten. Meeverzekerd zijn 
dan de kosten van annulering als gevolg 
van het overlijden van een willekeurig lid 
van het reisgezelschap.

Groepsreis- en annuleringsverzekering 

 Premie

Basispakket  € 0,28 per persoon per dag
Ongevallendekking  € 0,12 per persoon per dag
Fietsverzekering  € 0,12 per persoon per dag
Skiën  € 1,- per persoon per dag
Annuleringsverzekering 5% van de reissom
Groepsannulering  1% toeslag 

Wilt u de Unigarant Kortlopende Reis-
verzekering sluiten of wilt u meer informatie 
ontvangen? Neem dan contact op met uw 
adviseur of kijk op: www.unigarant.nl.
De premie is inclusief assurantie belasting. 
Voor deze verzekering worden kosten in reke-

ning gebracht. De gemaakte kosten zijn voor 
het opmaken van de polis en het uitvoeren 
van een mutatie van de polis. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen 
geen andere rechten worden ontleend dan 
vermeld in de voorwaarden. 

Goed om te weten 

Kortlopende reisvarianten



Auto

Motor

Fiets

Bromfi ets

Reis

Caravan

Camper

Oldtimer

Recreatie

Boot

Woonhuis

Inboedel

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Gezinsongevallen

Woonboot
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www.unigarant.nl


