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Daar plukt ú de vruchten van!
We leven in een tijd, waarin u steeds
meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u
inzicht heeft in uw financiële situatie.
Dat u het totaalplaatje kent en weet
welke risico’s u wel en niet wilt dragen. Alleen, met uw partner of gezin,
of als ondernemer.

Elkaar helpen. Ook als het even wat
minder gaat. Dat is waar Univé voor
staat. Univé is namelijk een coöperatie en dat betekent: risico’s delen.
Risico’s die u niet alleen kunt of wilt
dragen. Dat geeft rust en zekerheid.
Ook voor de mensen om u heen. Onze
adviseurs kunnen u helpen kiezen.
Met zo’n 130 winkels is er altijd een
adviseur van Univé bij u in de buurt.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

1031.09.17

Goed voorbereid op
vakantie met de Reis- en
Annuleringsverzekering van
Univé

Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA Assen

www.unive.nl
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Kies uw reisverzekering
De reis- en annuleringsverzekering van
Univé: compleet en voordelig

Bij Univé heeft u de keuze uit een doorlopende of kortlopende reisverzekering.
■ Doorlopende reisverzekering

Kinderen tot en met 4 jaar gratis

Gaat u vaker per jaar op vakantie of wel

Kinderen tot en met 4 jaar zijn bij Univé

eens een weekendje weg? Dan is de

gratis meeverzekerd op de

doorlopende reisverzekering gemakkelijk

reisverzekering. Wel moet u het kind

en meestal zelfs voordeliger. Wilt u een

opgeven bij het afsluiten van de

Vakantie, echt iets om naar uit te kijken. Even tot rust komen, een andere cultuur

zakenreis in het buitenland verzekeren,

verzekering.

opsnuiven of er juist op uit trekken. U geniet van uw vakantie op uw eigen manier.

dan kan dit met een aanvullende dekking

En mocht er iets mis gaan, dan kunt u terugvallen op de reisverzekering van Univé.

op de doorlopende reisverzekering.

Bijvoorbeeld als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Maar ook als

■ Kortlopende reisverzekering

pech onderweg of vervroegde terugkeer

uw bagage gestolen wordt. Of als juist een familielid thuis in Nederland ernstig ziek

Gaat u maar één keer per jaar op

naar huis zo snel mogelijk met de Unive

wordt. Voor dit soort situaties is een goede reis- en annuleringsverzekering onmis-

vakantie, dan kan de kortlopende

Alarmcentrale op +31 592 - 348 112. Wij

baar. De kosten kunnen namelijk sterk oplopen. Bijvoorbeeld bij een eerdere terug-

reisverzekering een goede keuze voor u

helpen u 24 uur per dag 7 dagen per

keer naar Nederland met het vliegtuig of opname in een ziekenhuis in het buiten-

zijn. U kiest de dekking die past bij de

week.

land. U kunt 24 uur per dag een beroep doen op de professionele hulp van de Univé

vakantie. U betaalt eenmalig voor de

Alarmcentrale.

opgegeven vakantiedagen en personen.

Bij Univé profiteert u van een uitgebreide dekking en een lage premie. U kiest voor

Te verzekeren personen

een verzekering die past bij uw eigen vakantieplannen.

Met een doorlopende reisverzekering

Univé Alarmcentrale
Bel bij een ziekenhuisopname, overlijden,

kunt u inwonende gezinsleden en voor
studie uitwonende kinderen
meeverzekeren. Met de kortlopende
reisverzekering is het mogelijk om naast
gezinsleden, ook andere familie en
vrienden op dezelfde polis te verzekeren.
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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Standaarddekking van de reisverzekering
Wat valt onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekering? Standaard bent

brillen, geldt een lagere vergoeding. U

Ongevallendekking

u verzekerd voor hulp en vervoer tijdens uw vakanties in Europa. U kunt de verzeke-

kunt deze vinden in de voorwaarden. Per

Raakt u tijdens uw vakantie als gevolg van

ring uitbreiden zodat deze goed past bij uw vakanties. U vindt hier een korte toelich-

gebeurtenis geldt een eigen risico van

een ongeval blijvend invalide? Dan keren

ting op de diverse mogelijkheden. Meer details kunt u vinden in de voorwaarden van

€ 50.

wij tot € 75.000 uit afhankelijk van het
letsel. In het geval van overlijden

de reis- en annuleringsverzekering.
Medische kosten

bedraagt de uitkering maximaal € 25.000.

Hiermee kunt u extra zorgkosten in het

Hulp en vervoer
De Univé Alarmcentrale biedt u profes-

Wilt u uw reissom verzekeren tegen annu-

buitenland verzekeren. Niet altijd dekt de

Pechhulp Motorrijtuigen

sionele hulp bij ziekte, een ongeluk of

leren of afbreking van uw reis? Bij het

zorgverzekering alle medische kosten in

U bent buiten Nederland verzekerd in

overlijden. U krijgt extra reis-, verblijf- en

onderdeel Annuleringsverzekering leest u

het buitenland. U kunt deze dekking

de landen die op de groene kaart van

telefoonkosten vergoed. Ook worden extra

hierover meer.

alleen meeverzekeren als u een

uw autoverzekering staan. U krijgt hulp

zorgverzekering in Nederland heeft.

bij pech of een ongeluk met uw auto,

reiskosten vergoed als een familielid thuis

motor of caravan. Ook heeft u recht op

overleden is of levensgevaarlijk ziek is.

Aanvullende dekkingen

Wintersport

vervangend vervoer. Voor het afhalen

Standaard bent u niet verzekerd tijdens

van een huurauto heeft u een creditcard

het wintersporten. Gaat u wintersporten?

nodig. Let op, sommige verhuur-

Dan moet u dit meeverzekeren.

bedrijven geven geen auto mee aan
personen jonger dan 21 jaar.

Verzekerd gebied

vakanties van maximaal 60 dagen achter

Standaard bent u in Europa verzekerd.

elkaar. U kunt dit uitbreiden naar maxi-

Zakenreis

Voor het gemak geldt de verzekering ook

maal 180 vakantiedagen achter elkaar.

Standaard bent u niet verzekerd voor

altijd in alle landen grenzend aan de
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reizen met een zakelijk doel. U kunt

Middellandse Zee. Gaat u verder weg?

Bagage

congressen, besprekingen, toezicht

Dan is deze vakantie alleen verzekerd als

Tijdens uw reis zijn uw eigendommen

houdende of administratieve activiteiten

u kiest voor de werelddekking.

goed verzekerd voor schade, diefstal

in het buitenland meeverzekeren door te

of verlies. Voor alle bagage samen kunt u

kiezen voor Zakenreis. Deze dekking kunt

Maximale reisduur

kiezen voor een maximale vergoeding

u alleen meeverzekeren bij een

Bij een doorlopende reisverzekering bent u

van € 1.000, € 2.500 of € 3.500 per per-

doorlopende reisverzekering.

het hele jaar tijdens uw vakanties verze-

soon per reis. Voor bepaalde spullen,

kerd. Standaard bent u verzekerd voor

zoals geld, smartphones, camera’s en
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Annuleringsverzekering

De voordelen op een rij

U kunt een annuleringsverzekering bij uw reisverzekering of los afsluiten. Kiest u voor de
doorlopende verzekering dan bent u het hele jaar verzekerd. Kiest u voor de kortlopende
verzekering dan is alleen de opgegeven vakantie verzekerd.

■ Voordelige premie

Annuleringsverzekering

Doorlopende verzekering

U krijgt de kosten vergoed als uw reis

Bij de doorlopende annuleringsverzeke-

■ Professionele hulp bij een ongeluk, ziekte of overlijden

onverwacht niet door kan gaan of

ring kiest u de hoogte van de verzekerde

■	Uit te breiden met diverse aanvullende dekkingen zoals Bagage, Wintersport,

afgebroken moet worden. Bijvoorbeeld

reissom die past bij uw vakanties. Ook

doordat u, uw partner of een familielid

kunt u kiezen voor de uitgebreide

ernstig ziek wordt. Of bij ontslag,

dekking.

■ Kinderen tot en met 4 jaar jaar gratis meeverzekerd

herexamen of een nieuwe huurwoning.

■ Verzekerde reissom

■	Standaard in Europa en alle landen rondom de Middellandse Zee verzekerd

Welke annuleringsredenen precies

	U kunt kiezen voor een verzekerde reis-

verzekerd zijn, vindt u in de voorwaarden.

Ongevallen, Medische kosten

som van maximaal € 1.500 per persoon
per reis met een maximum van € 6.000

Kortlopende verzekering

per jaar voor alle verzekerden samen.

■ Verzekerde reissom

Of u kiest voor maximaal € 3.000 per

	Bij de kortlopende annulerings-

persoon per reis met een maximum van

verzekering kunt u uw reissom

€ 12.000 per jaar voor alle verzekerden

verzekeren tot € 5.000 per verzekerde

samen.

en tot maximaal € 25.000 voor alle

■ Uitgebreide dekking

verzekerden samen.

	Met een uitgebreide dekking krijgt u, bij

Tot wel 10% Pakketkorting bij

Premie en verzekering afsluiten

vervroegde terugkeer naar huis, de hele

meerdere schadeverzekeringen

Op www.unive.nl/reisverzekering kunt u de

reissom terug. Zo kunt u de vakantie

Univé staat bekend om haar goede

premie berekenen. De voorwaarden kunt u

op een ander moment overdoen. Dit

prijs-kwaliteitverhouding. Maar het

ook vinden op www.unive.nl. Ook kunt u

doen wij als de reden van annuleren

kan nog voordeliger. Wanneer u

snel en eenvoudig uw verzekering afslui-

genoemd staat in onze voorwaarden. Bij

meerdere soorten schadeverzeke-

ten. Wilt u persoonlijk advies, neem dan

de vergoeding geldt de gekozen maxi-

ringen afsluit bij Univé, krijgt u tot

contact op met de Univé-winkel bij u in de

male verzekerde reissom.

wel 10% korting op uw totale premie.

buurt.

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