Univé Reis- en annuleringsverzekering

1031.05/21

Goed voorbereid op
vakantie

De reis- en annuleringsverzekering van Univé

Vakantie, echt iets om naar uit te kijken. Even tot rust komen,
een andere cultuur opsnuiven of er juist op uit trekken. U geniet
van uw vakantie op uw eigen manier. En mocht er iets mis gaan,
dan kunt u terugvallen op de reisverzekering van Univé.

Bijvoorbeeld als u tijdens uw vakantie ziek wordt
of een ongeluk krijgt. Maar ook als uw bagage
gestolen wordt. Of als juist een f amilielid thuis
in Nederland ernstig ziek wordt. Voor dit soort
situaties is een goede reis- en annuleringsverzekering onmisbaar. De kosten kunnen namelijk
sterk oplopen. Bijvoorbeeld bij een eerdere
terugkeer naar Nederland met het vliegtuig of
opname in een ziekenhuis in het buitenland.
U kunt 24 uur per dag een b
 eroep doen op de
professionele hulp van de Univé A
 larmcentrale.
Bij Univé profiteert u van een uitgebreide dek-

Doorlopende
reisverzekering
Gaat u vaker per jaar op vakantie of weleens een w
 eekendje
weg? Dan bent u met de
doorlopende reisverzekering
het hele jaar verzekerd.
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king en een lage p
 remie. U kiest voor een ver
zekering die past bij uw eigen vakantieplannen.

Hulp en vervoer
Standaard bent u verzekerd voor hulp en vervoer tijdens uw vakanties in Europa. De U
 nivé
Alarmcentrale biedt u professionele hulp
bij ziekte, een ongeluk of overlijden. U krijgt
extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vergoed.
Ook worden extra reiskosten vergoed als een
familielid thuis o
 verleden is of levensgevaarlijk
ziek is.

Kortlopende
reisverzekering
Gaat u maar één keer per
jaar op vakantie, dan kan de
kortlopende reisverzekering
een goede keuze voor u zijn.
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Kies uw reisverzekering
Bij Univé heeft u de keuze uit een doorlopende of kortlopende r eisverzekering.
Standaard bent u verzekerd voor hulp en v ervoer.

Doorlopende reisverzekering

Kortlopende reisverzekering

Gaat u vaker per jaar op vakantie of wel eens
een weekendje weg? Dan is de doorlopende
reisverzekering gemakkelijk en meestal zelfs
voordeliger. Wilt u een zakenreis in het buitenland verzekeren, dan kan dit met een aanvullende dekking op de doorlopende reisverzekering.

Gaat u maar één keer per jaar op vakantie,
dan kan de kortlopende reisverzekering een
goede keuze voor u zijn. U kiest de dekking die
past bij de vakantie. U betaalt eenmalig voor
de opgegeven vakantiedagen en personen.

Met een doorlopende reisverzekering kunt
u inwonende gezinsleden en voor studie uit
wonende kinderen meeverzekeren.

Met de kortlopende reisverzekering is het
mogelijk om naast gezinsleden, ook andere
familie en vrienden op dezelfde polis te
verzekeren.

Annuleringsverzekering



Wilt u uw reissom verzekeren
tegen annuleren of afbreking
van uw reis? Bij het onderdeel
Annuleringsverzekering op
pagina 5 leest u h
 ierover meer.

Compleet
en voordelig
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Kies de aanvullingen die u passen
U kunt de verzekering uitbreiden zodat deze goed past bij uw vakanties. U vindt hier een korte toelichting op de diverse mogelijkheden. Meer details kunt u vinden in de voorwaarden van de reis- en
annuleringsverzekering.

Aanvullende dekkingen
 Bagage
Tijdens uw reis zijn uw eigendommen goed
verzekerd voor schade, diefstal of verlies. Voor
alle bagage samen kunt u k
 iezen voor een maximale vergoeding van € 1.000, € 2.500 of € 3.500
per persoon per reis. Voor bepaalde spullen,
zoals geld, smartphones, camera’s en brillen,
geldt een lagere vergoeding. U kunt deze vinden
in de voorwaarden. Per gebeurtenis geldt een
eigen risico van € 50.
 Verzekerd gebied
Standaard bent u in Europa verzekerd. Voor
het gemak geldt de verzekering ook altijd in
alle landen grenzend aan de Middellandse Zee.
Gaat u verder weg? Dan is deze vakantie alleen
verzekerd als u kiest voor de werelddekking.
Blijft u dichter bij huis? Kies dan voor Nederland-België-Duitsland om verzekerd te zijn in
deze 3 landen.
 Maximale reisduur
Bij een doorlopende reisverzekering bent u
het hele jaar tijdens uw vakanties verzekerd.
Standaard bent u verzekerd voor vakanties van
maximaal 60 dagen achter elkaar. U kunt dit
uitbreiden naar maximaal 180 vakantiedagen
achter elkaar.
 Medische kosten
Hiermee kunt u extra zorgkosten in het buitenland verzekeren. Niet altijd dekt de zorgverzekering alle medische kosten in het buitenland.
U kunt deze dekking alleen meeverzekeren
als u een zorgverzekering bij een Nederlandse
zorgverzekeraar heeft.
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 Wintersport
Standaard bent u niet verzekerd tijdens het
wintersporten. Gaat u wintersporten?
Dan moet u dit meeverzekeren.
 Ongevallendekking
Raakt u tijdens uw vakantie als gevolg van een
ongeval blijvend invalide? Dan keren wij tot
€ 75.000 uit afhankelijk van het letsel. In het
geval van overlijden bedraagt de uitkering
maximaal € 25.000.
 Pechhulp Motorrijtuigen
U bent buiten Nederland verzekerd in de
landen die op de groene kaart van uw autoverzekering staan. U krijgt hulp bij pech of een
ongeluk met uw auto, motor of caravan. Ook
heeft u recht op vervangend vervoer. Voor het
afhalen van een huurauto heeft u een creditcard nodig. Let op, sommige verhuurbedrijven
geven geen auto mee aan personen jonger dan
25 jaar.
 Zakenreis
Standaard bent u niet verzekerd voor reizen
met een zakelijk doel. U kunt congressen,
besprekingen, toezichthoudende of administratieve activiteiten in het buitenland meeverzekeren door te kiezen voor Zakenreis. Deze
dekking kunt u alleen meeverzekeren bij een
doorlopende reisverzekering.

Univé ReisApp



Met de ReisApp van Univé heeft u
meteen alle benodigde informatie en
handige tips tijdens uw vakantie bij de
hand. Download de gratis Univé ReisApp
in de App Store of in Google Play.
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Annuleringsverzekering
Soms gebeurt u iets, waardoor u niet meer op reis kunt. Of u bent al op vakantie, maar u moet
opeens terug naar huis. U, uw partner of een familielid wordt ziek. Of uw huis is ernstig beschadigd
door een brand. Met een annuleringsverzekering krijgt u de reissom vergoed. Niet alle annuleringsredenen zijn verzekerd. Gebeurtenissen die spelen in het land van bestemming, zoals een pandemie, vallen niet onder uw annuleringsverzekering. Welke annuleringsredenen precies verzekerd
zijn, vindt u in de voorwaarden.

U verzekert meerdere vakanties

U verzekert één vakantie

Wilt u meerdere vakanties, weekendjes weg,
of stedentrips verzekeren? Kies dan voor de
doorlopende annuleringsverzekering. Zo hoeft
u niet voor elke vakantie opnieuw een verzekering te sluiten. U kiest zelf de hoogte van de
verzekerde reissom, die past bij uw vakanties.
Ook kunt u kiezen voor de uitgebreide dekking.

Als u één keer op vakantie gaat, is een kortlopende annulering een goede keuze. U geeft de
vertrek- en terugkomstdatum van uw reis op.
De verzekering stopt direct na uw reis.

U kunt kiezen voor een verzekerde reissom van
maximaal € 1.500 per reis. Per jaar geldt dan
een maximum van € 6.000 voor alle verzekerden samen. Of u kiest voor maximaal € 3.000
per persoon per reis. In dit geval geldt een
maximum van € 12.000 per jaar voor alle verzekerden samen.
Uitgebreide dekking
Als u uw reis moet afbreken, vergoeden wij
normaal gesproken een bedrag voor de vakantiedagen die u heeft gemist. Kiest u voor
de uitgebreide dekking, dan vergoeden wij uw
gehele reissom. Zo kunt u uw vakantie op een
ander moment overdoen. De reden waarom u
uw vakantie afbreekt, moet wel verzekerd zijn
volgens onze voorwaarden.
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Bij de kortlopende annuleringsverzekering kunt
u uw reissom verzekeren tot € 5.000 per persoon en tot maximaal € 25.000 voor alle personen samen.

Vergoeding
als uw reis
niet door
kan gaan
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Daar plukt ú
de vruchten
van

Kinderen tot en met 4 jaar gratis
Kinderen tot en met 4 jaar zijn bij Univé gratis
meeverzekerd op de reisverzekering. Wel moet
u het kind opgeven bij het afsluiten van de verzekering.

Univé Alarmcentrale
Bel bij een ziekenhuisopname, overlijden, pech
onderweg of vervroegde terugkeer naar huis
zo snel mogelijk met de Unive Alarmcentrale
op +31 592 348 112. Wij helpen u 24 uur per
dag, 7 dagen per week.

Opzegservice
Overstappen een gedoe? Als u uw verzekering
onderbrengt bij Univé, regelen wij de opzegging
bij uw huidige verzekeringmaatschappij.

u natuurlijk van het gemak van al uw
verzekeringen onder één dak. Lees er meer
over op unive.nl/pakketkorting.

Dichtbij
Misschien weet u al precies wat u wilt en regelt
u alles via unive.nl. Maar soms is het lastig om
te bepalen welke verzekeringen voor u geschikt
zijn. Dan helpen onze adviseurs u graag. Zij
nemen de tijd om uw persoonlijke situatie in
kaart te brengen en verschillende oplossingen
met u te bespreken. Dat kan telefonisch via
0592 349 350 of gewoon aan tafel, op één van
onze vestigingen. Op unive.nl/contact vindt u
een vestiging bij u in de buurt.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen
afsluit bij Univé, krijgt u tot wel 10% korting
op uw totale premie. Daarnaast profiteert
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De zekerheid
van elkaar
helpen

In een tijd waarin veel verandert, biedt Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder
andere de Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, schade te
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar plukt ú de vruchten van.
Lees er meer over op unive.nl.

Contact
Univé

Klantenservice

Alarmcentrale

Postbus 15

0592 349 350

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

+31 592 348 112

unive.nl

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

