Premieoverzicht
Reis & Annuleringsverzekering
Om het zekere voor het onzekere te nemen raden wij u aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Ter Beek Reizen brengt de reis- en annuleringsverzekering onder bij Unigarant Verzekeringen. Unigarant is
100% dochter van de ANWB. Daarom bent u wereldwijd verzekerd van betrouwbare en snelle hulpverlening door
de ANWB Alarmcentrale.
Kortlopend of doorlopend verzekeren
U heeft zowel bij het afsluiten van een reisverzekering als bij een annuleringsverzekering de keuze tussen een kortlopende of een
doorlopende verzekering. Een kortlopende verzekering is slechts geldig voor één reis. Een doorlopende sluit u af voor één jaar en
is daana op ieder moment opzegbaar (eventueel te veel betaalde premie wordt terugbetaald). Het is mogelijk een combinatie van
beide af te sluiten. Bijvoorbeeld een kortlopende reisverzekering en een doorlopende annuleringsverzekering. Deze combinatie wordt
tegenwoordig veel gebruikt door reizigers die slechts één of twee keer per jaar op reis gaan. Een doorlopende reisverzekering is
pas gunstiger wanneer u ruim twintig dagen per jaar in het buitenland verblijft. Terwijl een doorlopende annuleringsverzekering al
g unstiger kan zijn bij één enkele reis. De premie van een kortlopende annuleringsverzekering is namelijk afhankelijk van de reissom.
Bij duurdere reizen is een doorlopende annuleringsverzekering voordeliger dan een korlopende.
Dekking reisverzekering
Unigarant biedt binnen de reisverzekering twee dekkingskeuzes aan: Basis en Uitgebreid. Het verschil tussen beide zit met name
in de vergoeding voor bagage (diefstal, verlies en beschadeging) en de uitkering bij ongevallen (overlijden of blijvende invaliditeit).
Medische kosten worden door beide dekkingen (Basis en Uitgebreid) in het buitenland tegen kostprijs vergoed. Standaard verzekeren
wij bagage, medische kosten en ongevallen mee (voor o.a. contant geld, rechtsbijstand en bijzondere sporten geldt een toeslag). De
basisdekking heeft een eigen risico van €50,- op bagage, de uitgebreide dekking heeft geen eigen risico.

Doorlopende Reis- & Annuleringsverzekering:
Totaal bedragen per polis inclusief poliskosten & assurantiebelasting. Reisverzekering inclusief bagage, medische kosten, en
o ngevallen.
• Maximum reissom € 1500,- 		
Annuleringsverzekering		
Reis- & Annuleringsverzekering
per persoon per reis			(zonder reisverzekering)		Basis dekking		
Uitgebreide dekking
voor 2 personen (zelfde huisadres)		
€ 92, 70				
€ 177, 76			
€ 197, 72
voor 1 persoon				
€ 61,17				
€ 109,30			
€ 122,58
• Maximum reissom € 3000,- 		
Annuleringsverzekering		
Reis- & Annuleringsverzekering
per persoon per reis			(zonder reisverzekering)		Basis dekking		
Uitgebreide dekking
voor 2 personen (zelfde huisadres)		
€ 216, 43				
€ 301,50			
€ 321, 46
voor 1 persoon				€ 128,91				€ 177,05			€ 190,33
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Kortlopende Reis- & Annuleringsverzekering:
Bedragen per persoon inclusief assurantiebelasting. Reisverzekering inclusief bagage, medische kosten en ongevallen. De poliskosten zijn niet
inbegrepen en bedragen 1x € 4,52 per boekingsdossier. Bedragen met een rode kleur zijn wellicht doorlopend goedkoper.

			
Reis
		
			
01   A ndré Rieu Keulen
02 Berlijn		
03 Sint-Hildegard		
04 Friesland		
05 Zuid-Limburg		
06 Zeeland		
07 Hildesheim		
08 Luxemburg		
09 Saarland		
10     Dresden		
11   Bamberg		
12   Bayerische spessart:
    - excursiereis
    - fietsreis (eigen fiets)
    - fietsreis (huurfiets)
13    A ndré Rieu Wenen
14 Oostzee		
15    O berwiesenthal
16 Polen			

Annuleringsverz.
verblijf in
2-pers.k 1-pers.k
€ 16,63 € 19, 41
€ 18,33 € 23,52
€ 29,53 € 34,01
€ 42, 43 € 54,37
€ 36,32 € 40,39
€ 45,14 € 56,00
€ 37,00 € 46,36
€ 35,23 € 38,69
€ 34,62 € 41,07
€ 42,09 € 48,81
€ 47,18 € 52,27
€ 43, 44
€ 51,59
€ 49,89
€ 67,81
€ 54,24
€ 47, 45
€ 60, 75

€ 50,91
€ 59,06
€ 57,36
€ 78,33
€ 58,99
€ 55,53
€ 72,23

Reisverzekering
basis
uitgebreid
€ 3, 70
€ 5,55
€ 7, 40
   € 9,25
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25
€ 11,10
€ 11,10

    € 4, 77
    € 7,16
€ 9,55
   € 11,94
          € 11,94
          € 11,94
          € 11,94
          € 11,94
  € 11,94
       € 14,32
        € 14,32

€ 11,10         € 14,32
€ 11,10         € 14,32
€ 11,10         € 14,32
   € 12,95         € 16, 71
          € 14,80        € 19,10
€ 14,80        € 19,10
€ 14,80        € 19,10

			 Annuleringsverz.
Reis
Vertrek
verblijf in
		
2-pers.k 1-pers.k
17    Davos			
€ 70,26 € 77,38
18     Bregenzerwald		
€ 61,03 € 64,83
19    Z illertal		
€ 60, 75 € 65,51
20     Lechdal & Allgäu
€ 62,38 € 71,89
21         Pitztal		
€ 56,27   € 63, 40
22 Kirchberg
09/08
€ 58,04   € 65,17
   Kirchberg
24/09
€ 60, 75   € 67,88
23     Dachstein		
€ 67,81     € 78,67
24 Meer van Genève
€ 73,92    € 85,87
25      Dolomieten		
€ 73,2 4   € 82,34
26 Bloemenrivièra
€ 74,60   € 89,60
27 Sloveense Rivièra
€ 73,2 4   € 85,94
28 Kroatië		
€ 71,89   € 81,05     
29 Andorra		
€ 63, 47   € 80,98
30      Sicilië binnencabine
€ 83,83    € 96,05
Sicilië buitencabine
€ 84,85   € 99,11
31    Madeira		
€ 101, 75   € 114,11
32      Griekenland		
€ 101, 75    € 116,01

Reisverzekering
basis
      uitgebreid
€ 14,80          € 19,10
€ 14,80                € 19,10
€ 14,80          € 19,10
    € 14,80          € 19,10
      € 14,80   € 19,10
€ 14,80         € 19,10
€ 14,80         € 19,10
   € 16,65             € 21, 48
        € 16,65             € 21, 48
      € 18,50                  € 23,87
€ 18,50           € 23,87
     € 18,50           € 23,87
     € 18,50           € 23,87
       € 18,50          € 23,87
         € 20,35 € 26,26
         € 20,35        € 26,26
          € 16,65                   € 21, 48
            € 18,50          € 23,87

De kosten van de annuleringsverzekering en de meest gangbare combinaties van de reisverzekering zijn bovenstaand aangegeven volgens de
geldende premies en voorwaarden van 2020. Bij het ter perse gaan van deze reisgids was bij Unigarant nog niet bekend of deze in de loop van 2021
aangepast zullen worden. Mocht dat zo zijn dan zullen de nieuwe premies en voorwaarden worden toegepast. De polisvoorwaarden van Unigarant
vindt u op www .unigarant.nl.
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