
2119.02/12 1

N.V. Univé Schade

Speciaal Reglement ANA-4

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij “Wat bedoelen wij met…”.

Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement. 
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Artikel 1  Wat moet u doen als u uw reis annuleert?

Meld het meteen aan ons als:
•	 	uw reis niet door kan gaan
•	 	u uw reis eerder moet afbreken
•	 	u dagen van uw vakantie heeft gemist

U kunt dit melden:
•	 	via internet: www.unive.nl/schade
•	 	door het invullen van een schadeformulier. Dit kunt u:
 -  opvragen per telefoon: 0592- 37 27 77 en sturen naar:
  Univé Verzekeringen
  Antwoordnummer 45
  9400 VB Assen
  Een postzegel is niet nodig.
 -  invullen bij het Univé-kantoor bij u in de buurt

Wij betalen alleen als u kosten of schade kunt aantonen. Bewaar daarom:
•	 	nota’s
•	 	bankafschriften
•	 	andere bewijzen

Artikel 2  Wie zijn verzekerd?

U en de verzekerde(n) die op uw polis staan.

Artikel 3  Wanneer geldt uw annuleringsverzekering?

Uw verzekering geldt:
•	 	zolang u een woonadres in Nederland heeft, en
•	 	voor reizen van maximaal 180 dagen

Uw verzekering geldt als deze is afgesloten in de 7 dagen ná het boeken van de reis. Is de reis langer 
dan 7 dagen vóór de ingangsdatum van de verzekering geboekt? Dan geldt de verzekering alleen als de 
vertrekdatum van de reis langer dan 1 maand na de ingangsdatum van de verzekering ligt.

De verzekering:
•	 	kan niet eerder gestopt worden dan de periode die op uw polis staat. Hierop zijn een aantal 

uitzonderingen. Deze staan in ons Algemeen Reglement
•	 wordt niet automatisch verlengd

Artikel 4  Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor kosten van annulering bij:
•	 	geboekte vakanties in:
 -  het buitenland
 -  Nederland. U moet dan wel minimaal 1 overnachting hebben geboekt. Bewaar de rekening van de 

overnachting
•	 	boekingen in verband met uw vrijwilligerswerk
•	 	boekingen in verband met een dagje weg in het buitenland

U bent ook verzekerd voor vertraging op de heenreis. Dit geldt als:
•	 	de geplande reis langer duurt dan 3 dagen, en
•	 	u op de heenreis bent vanuit Nederland, en
•	 	u reist met het openbaar vervoer, zoals:
 -  bus
 -  trein
 -  boot
 -  vliegtuig

4.1  Natuurrampen

U bent verzekerd voor schade door natuurrampen.
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Artikel 5  Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat:
•	 	tijdens zakenreizen 
•	 	tijdens studie, stage of als au pair
•	 	doordat u een misdrijf heeft gepleegd
•	 	doordat u alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt

Schade: 
•	 	die u kon verwachten door de omstandigheden tijdens het boeken van de reis
•	 	die u kon verwachten omdat u iets doet of juist niet doet. Bijvoorbeeld:
 -  u moet zorgen dat schade niet groter wordt
 -  u mag niet expres schade veroorzaken
•	 	als u fraudeert. Kijk voor alle gevolgen van fraude in ons Algemeen Reglement
•	 	die ontstaat nadat de verzekering is beëindigd 
•	 	die, als deze verzekering nooit zou hebben bestaan, verzekerd is onder een andere verzekering of wordt 

vergoed op basis van een wet. We betalen de schade boven het maximum van die verzekering of die 
vergoeding op basis van een wet. Dit doen wij tot het maximum genoemd in deze voorwaarden

Artikel 6  Welke annuleringsredenen zijn verzekerd?

6.1  U of een familielid overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk

Wij betalen de kosten van annulering bij:
•	 	overlijden
•	 	een ernstige ziekte
•	 	ernstige verwonding door een ongeluk
•	 	het krijgen van een orgaantransplantatie
van u of een familielid in de 1e of 2e graad.

Wij betalen ook de kosten van annulering als u geopereerd moet worden.

Dit doen wij als onze dokter de annulering medisch noodzakelijk vindt.

6.2  U moet een familielid verzorgen

Wij betalen de kosten van annulering bij:
•	 	een ongeluk
•	 	een plotselinge ziekte
•	 	bestaande ziekte die plotseling erger wordt
van een familielid in de 1e of 2e graad.

Wij betalen de kosten van annulering als:
•	 	het familielid zorg nodig heeft, en
•	 	er niemand anders is die het familielid kan verzorgen

Dit doen wij als onze dokter de annulering medisch noodzakelijk vindt.

6.3  U heeft medische problemen door uw zwangerschap

Wij betalen de kosten van annulering bij medische problemen door uw zwangerschap. Dit doen wij als onze 
dokter de annulering medisch noodzakelijk vindt.

6.4  U heeft schade thuis

Wij betalen de kosten van annulering bij ernstige schade aan:
•	 	uw huis
•	 	uw spullen
•	 	het bedrijf waar u werkt

De schade moet komen door:
•	 	brand
•	 	diefstal 
•	 	storm
•	 	natuurgeweld
•	 	vandalisme
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6.5  Uw zaakwaarnemer valt uit

Wij betalen de kosten van annulering als dit komt door:
•	 	een annuleringsreden die genoemd staat in artikel 6.1 t/m 6.4, en
•	 	u hierdoor de reis moet annuleren of afbreken

6.6  U gaat scheiden of uit elkaar

Wij betalen de kosten van annulering als de scheiding na de boeking van de reis in gang is gezet. Bent u 
niet getrouwd? Dan moest u op het moment van de boeking van de reis samenwonen met uw partner.

6.7  U bent ontslagen om bedrijfseconomische redenen

Wij betalen de kosten van annulering als:
•	 	het ontslag niet vrijwillig was, en
•	 	u een vast contract had, en
•	 	uw werkgever u heeft ontslagen om bedrijfseconomische redenen 

6.8  Uw vervoermiddel is niet meer te gebruiken

Dit geldt als dit komt door oorzaken die van buiten komen. Zoals:
•	 	diefstal
•	 	brand
•	 	een ongeluk

Wij betalen de kosten van annulering als:
•	 	dit binnen 30 dagen voor de reis is gebeurd, en
•	 	het vervoermiddel niet meer gemaakt kan worden voor uw vertrek, en
•	 	u van plan was de reis met dit vervoermiddel te maken

6.9  U mag niet ingeënt worden

Wij betalen de kosten van annulering als:
•	 	u om medische redenen niet ingeënt mag worden en/of geen medicijnen mag innemen, en
•	 	dit voor dat land verplicht is

6.10  U kunt niet meer bij familie in het buitenland logeren

Wij betalen de kosten van annulering bij:
•	 	overlijden
•	 	een ernstige ziekte
•	 	ernstig letsel door een ongeluk
van familie of vrienden waar u in het buitenland zou logeren.

Dit doen wij als onze dokter de annulering medisch noodzakelijk vindt.

6.11  Het vakantieverblijf die u huurt of gebruikt heeft schade

Dit geldt voor schade door:
•	 	brand
•	 	explosie
•	 	storm
•	 	blikseminslag
•	 	overstroming

Wij betalen de kosten van annulering als:
•	 	het niet mogelijk is om in het vakantieverblijf te zijn, en
•	 	de eigenaar of verhuurder geen ander vakantieverblijf aanbiedt

6.12  Uw reisgenoot overkomt iets

Wij betalen uw annuleringskosten als uw reisgenoot iets overkomt waarvoor hij volgens deze voorwaarden 
een betaling zou krijgen.

Dit geldt als uw reisgenoot met u heen en terug zou reizen.
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Artikel 7  Wat betalen wij?

Wij betalen maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polis staat. Wij betalen maximaal € 5.000 per 
verzekerde. Dit bedrag geldt ook als u een extra annuleringsverzekering bij ons heeft afgesloten.
Wij betalen maximaal € 25.000 per polis voor alle verzekerden samen.

Wij verlagen de betaling met de kosten die u terugkrijgt van:
•	 	de reisorganisatie
•	 	de verhuurder
•	 	het vervoersbedrijf
•	 	een ander bedrijf

7.1  Bij annulering

Wij betalen bij:
•	 	vooraf annuleren van de reis: de kosten in verband met annuleren of omboeken
•	 	dagen die u mist van uw vakantie door:
 -  later vertrek naar uw vakantiebestemming 
 -  eerdere terugkeer naar huis
 -  een ziekenhuisopname van minimaal 8 uur achter elkaar 
 een bedrag voor de gemiste dagen.
  Het bedrag per gemiste dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op 

vakantie te gaan. 

7.2  Bij vertraging

Wij betalen bij:
•	 	8 tot 20 uur vertraging: de reissom voor 1 dag
•	 	20 tot 32 uur vertraging: de reissom voor 2 dagen
•	 	32 uur of langer vertraging: de reissom voor 3 dagen

Het bedrag per dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op vakantie te 
gaan.

Wat bedoelen wij met…

Familielid in de 1e en 2e graad
•	 	partner waarmee u getrouwd bent of samenwoont
•	 	ouders, schoonouders, pleegouders, stiefouders 
•	 	kinderen, schoonzoons, schoondochters, pleegkinderen, stiefkinderen
•	 	broers, zwagers, pleegbroers, stiefbroers
•	 	zussen, schoonzussen, pleegzussen, stiefzussen 
•	 	opa’s, oma’s 
•	 	kleinkinderen

Frauderen
U fraudeert als u met opzet van ons, of via ons:
•	 	een betaling
•	 	een dienst
•	 	hulp
probeert te krijgen waarop u geen recht heeft. Het maakt niet uit hoe u dit probeert. U fraudeert ook als u 
fraude door iemand anders mogelijk maakt.

Polis
Het bewijs van verzekering.

Samenwonen
U woont met uw partner samen als u op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

U, uw
De verzekeringnemer. Dit is de persoon die de verzekering heeft afgesloten. De naam van de 
verzekeringnemer staat op de polis. De voorwaarden voor deze persoon gelden ook voor de andere 
personen die op de polis staan.
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Verzekerde(n)
•	  u 
•	 	de andere personen die op uw polis staan

Wij, we, ons, onze
N.V. Univé Schade
Jan Bommerstraat 4
9402 NR  Assen
Nederland
KvK-nummer: 04073729
DNB-nummer: 12000664

Zaakwaarnemer
Iemand die u als ondernemer heeft aangewezen om uw belangen te behartigen.


