
- Premiebetaling voor max. 3 personen
- Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
- Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale
- Uitstekende basisdekking incl. medische kosten
- Geen eigen risico bagage
- Kosteloos annuleren van concerten en theatervoorstelling

Annuleringsverzekering
Doorlopende reis- en



 Heerlijk relaxen, ver weg van de stress van alledag. 
Wilt u er af en toe tussenuit en lekker op vakantie? Met 
de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van 
Unigarant bent u het hele jaar door voor alle vakanties en 
weekendjes weg verzekerd. U kunt vertrekken wanneer u 
wilt en hoeft niet meer vlak voor vertrek nog een verzeke-
ring te sluiten. En kunt u wegens ernstige omstandigheden 
een geplande reis niet maken dan worden de annulerings-
kosten vergoed. 

Annuleringsverzekering
Doorlopende reis- en



De doorlopende reisverzekering dekt al uw 

vakanties van maximaal 2 maanden aaneenge-

sloten. U kunt de verzekering zelf samenstellen, 

zodat deze naadloos aansluit bij uw vakan-

tieplannen. Op deze manier profi teert u van 

scherpe premies.

Een groot voordeel van de verzekering is dat u 

voor maximaal drie personen premie hoeft te 

betalen. En als u een extra dekking wilt (zoals 

Werelddekking), dan betaalt u een toeslag voor 

maximaal 2 personen. Kinderen onder de vijf 

jaar zijn bij Unigarant altijd gratis meeverzekerd. 

Mocht u besluiten nog een paar dagen langer 

dan gepland weg te blijven, ook dán loopt uw 

reisverzekering gewoon door en hoeft u nergens 

op te letten. 

Doorlopende Reisverzekering

Premie en dekkingen
U kunt uw Doorlopende Reisverzekering geheel 

naar eigen wens samenstellen. Naast het uitge-

breide basispakket zijn er verschillende keuzemo-

gelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf kiezen of 

u vervangend vervoer wilt meeverzekeren en of u 

Europa- of Werelddekking wilt sluiten. 

Doorlopende Reisverzekering

Premie Doorlopende Reisverzekering

Basisdekking 1 persoon 2 personen 3 personen

Onder de basisdekking vallen onvoorziene uitgaven, bagagedekking en een ongevallendekking.

Basisdekking € 47,- € 84,- € 114,-

Kortingen

U ontvangt korting als u de medische kosten uitsluit of wanneer u kiest voor een eigen risico van € 50,- op bagage. 

Excl. medische kosten -€ 2,- -€ 4,- -€ 4,-

Incl. eigen risico bagage -€ 5,- -€ 10,- -€ 10,-

Aanvullende dekkingen

Wanneer u kiest voor een aanvullende dekking, betaalt u een toeslag.

Wintersport € 10,- € 20,- € 20,-

Werelddekking € 10,- € 20,- € 20,-

Geld en hobby-/sportuitrusting  (eigen risico € 50,-) € 20,- (voor gehele polis)

Vervangend vervoer en verblijf

- Auto < 7 jaar € 27,- (voor gehele polis)

- Auto > 7 jaar € 41,- (voor gehele polis)

Verlenging maximale reisduur 50% van de basisdekking

Poliskosten € 7,50



U bent standaard verzekerd voor uw bagage, 

ongevallen en onvoorziene uitgaven. Ook kunt 

u gebruik maken van de hulpverlening door de 

ANWB Alarmcentrale, mocht u of één van uw 

gezinsleden wat overkomen.

Onvoorziene uitgaven
Onder onvoorziene uitgaven vallen de kosten die u 

moet maken wanneer u of één van uw gezinsleden 

bijvoorbeeld medische problemen heeft. U moet 

dan denken aan telefoonkosten naar de ANWB 

Alarmcentrale of eventuele extra verblijfskosten.

Bagage
Uw bagage is tegen diefstal of beschadiging 

verzekerd voor maximaal € 3.000,- per persoon. 

Daaronder vallen o.a.: audioapparatuur, brillen, 

fi etsen, mobiele telefoons, muziekinstrumenten 

en sieraden. Voor al deze voorwerpen bent u per 

persoon voor maximaal € 300,- per item verze-

kerd. De volledige opsomming vindt u in het dek-

kingsoverzicht hieronder. U heeft standaard geen 

eigen risico op de bagagedekking. Wilt u toch 

een eigen risico van € 50,- per gezelschap, dan 

ontvangt u korting (voor maximaal 2 personen).

Ongevallendekking
Met een ongevallendekking bent u verzekerd van 

een éénmalige uitkering bij overlijden (maximaal 

€ 25.000,-) of bij blijvende invaliditeit door een 

ongeval op reis (maximaal € 75.000,-).

Medische kosten
Met uw zorgverzekering bent u verzekerd voor me-

dische kosten in het buitenland. Omdat de kosten 

van de medische behandelingen in het buitenland 

per land nogal verschillen, biedt deze verzekering 

lang niet voldoende dekking. Daarom zijn uw 

medische kosten standaard meeverzekerd in de 

basisdekking. Kiest u er toch voor om de medi-

sche kosten niet mee te verzekeren, dan ontvang 

u een korting (voor maximaal 2 personen).

Europa- en Werelddekking
Het standaard dekkingsgebied omvat de gebie-

den Europa (Rusland tot Oeral en Kaukasus), 

IJsland, Madeira, de Azoren, de Canarische 

Basisdekking

Bagagedekkingsoverzicht

Maximaal per persoon: € 3.000,-

waaronder:

- audio-, audiovisuele- en computerapparatuur € 300,- - brillen en contactlenzen € 300,-

- fi etsen € 300,- - prothesen, hoorapparaten € 300,-

- hobby- en sportuitrusting € 300,- - sieraden, horloges en overige kostbaarheden € 300,-

- muziekinstrumenten € 300,- - aansprakelijkheid vakantieverblijf € 450,-

Maximaal per polis:

- autoradio-/cassette-/CD-apparatuur € 300,- - mobiele telefoonapparatuur € 300,-

- gereedschap en reserveonderdelen € 300,- - foto-, fi lm- en videoapparatuur en toebehoren € 1.500,-

Eilanden en niet-Europese landen of delen van 

landen aan de Middellandse Zee. Voor de

overige landen geldt de Werelddekking.



Geld en hobby-/sportuitrusting
Verlies, diefstal of beschadiging van uw waar-

devolle uitrusting, zoals duikuitrusting en fi etsen, 

betekent vaak een grote schadepost. Voor 

slechts € 20,- kunt u zich aanvullend verzekeren 

tot € 1.500,- (waarvan maximaal € 300,- voor 

geld is meeverzekerd). Voor geld en hobby/sport-

uitrusting geldt standaard een eigen risico van 

€ 50,-.

Is uw uitrusting met de aanvullende dekking niet 

voldoende verzekerd, dan biedt Unigarant u de 

RecreActiefverzekering. Voor meer informatie 

vraag uw adviseur of zie www.unigarant.nl.

Vervangend vervoer en verblijf
Deze dekking vergoedt kosten van een ver-

vangende auto of stelt een vervangende auto 

ter beschikking. Tevens bent u zeker van een 

vervangende caravan, tent of vergoeding voor 

Aanvullende dekkingen

de kosten van bijvoorbeeld een hotel als gepland 

verblijf uitvalt.

Wintersport en gevaarlijke sporten
Langlaufen en duiken zijn standaard in de basis-

dekking opgenomen. Voor sporten als skiën 

en rafting kunt u zich aanvullend verzekeren. 

Hieronder valt ook schade aan uw uitrusting en 

eventuele huur van een vervangende uitrusting. 

Wilt u weten welke sporten niet of beperkt gedekt 

zijn, vraag dan uw adviseur of kijk op

www.unigarant.nl.

Verlengen maximale reisduur
Wanneer u de reisduur van 2 maanden wilt ver-

lengen (tot max. 6 maanden), betaalt u 50% pre-

mietoeslag over de basisdekking. Voor de dek-

king Bagage geldt dan standaard een eigen risico 

van € 50,- per reisgezelschap per gebeurtenis.



Doorlopende Annuleringsverzekering

De doorlopende annuleringsverzekering vergoedt 

annuleringskosten wanneer u een reis niet kunt 

maken als gevolg van een ernstige verhindering, 

zoals een ongeval, ziekte of overlijden van naaste 

familie. Bij annulering van de hele reis wordt het 

verschuldigde deel van de reissom vergoed 

tot maximaal € 1.500,- per persoon. Bij af- of 

onderbreking van de reis, krijgt u de niet genoten 

vakantiedagen vergoed. Ook concerten en thea-

tervoorstellingen vallen binnen deze ruime annu-

leringsverzekering.

Luxe annulering
De luxe dekking vergoedt (net als de standaard 

annuleringsverzekering) tot maximaal € 1.500,- 

per persoon (en tot € 6.000,- per reis). Echter bij 

de luxe annulering wordt bij tussentijdse annule-

Premie Doorlopende Annuleringsverzekering

Dekkingen 1 persoon 2 personen 3 of meer personen

Standaard annulering € 43,- € 69,- € 79,-

Luxe annulering Toeslag € 9,- per persoon (premie max. 3 personen)

Hogere verzekerde bedragen Toeslag € 20,- per persoon (premie max. 3 personen)

ring de volledige reissom vergoed, dus ook van 

de reeds genoten vakantiedagen. Dit biedt u de 

mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog op 

vakantie te gaan zonder extra kosten.

Hogere verzekerde bedragen
Wanneer u regelmatig een rondreis of verre reis 

maakt is de standaard annulering tot maximaal

€ 1.500,- per persoon, (maximum van € 6.000,- 

per reis), misschien niet voldoende. Daarom heeft 

u bij Unigarant de keuze om het annuleringsbe-

drag te verdubbelen tot maximaal € 3.000,- per 

persoon, met een maximum van € 12.000,- per 

reis. De dekking Hogere verzekerde bedragen is 

zowel bovenop de standaard als de luxe annule-

ringsverzekering af te sluiten.

Doorlopende Annuleringsverzekering



Meer weten?

Wilt u de Doorlopende Reis- of Doorlopende 

Annuleringsverzekering sluiten of meer informa-

tie? Neem dan contact op met uw adviseur of 

kijk op www.unigarant.nl.

De premie voor de doorlopende reis- en annule-

ringsverzekering is inclusief assurantiebelasting. 

Voor alle producten brengen wij u kosten in reke-

ning. De gemaakte kosten zijn voor het opmaken 

van de polis en het uitvoeren van een mutatie 

van de polis. 

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 

andere rechten worden ontleend dan vermeld in 

de polisvoorwaarden.

Goed om te weten



Auto

Motor

Fiets

Bromfi ets

Reis

Caravan

Camper

Oldtimer

Recreatie

Boot

Woonhuis

Inboedel

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Gezinsongevallen

Woonboot www.unigarant.nl
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