POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD
ATC UGA
Laat je vakantieplezier niet afpikken
U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt.
Dat vakantieplezier laat u zich door niets of niemand afpikken. Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen. Besef dat u altijd zelf verantwoordelijk bent. Zoek als
deze tips in uw situatie niet van toepassing mochten zijn, dus altijd naar de best mogelijke oplossing.
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Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen, bijvoorbeeld foto-, video- en audioapparatuur, sieraden en horloges,
en contant geld mee op vakantie.
Draag geld, betaalpasjes, cheques en reisdocumenten altijd op “bedekte” wijze bij u in een borst- of buiktasje en houd zoveel mogelijk lichamelijk contact
met camera’s en tassen.
Gaat u met uw auto op vakantie?
- Laad uw auto en/of caravan uitsluitend in op de dag van vertrek,
- Parkeer uw auto bij rustpauzes bij voorkeur op een plaats waar u er zicht op kunt houden,
- Laat nooit waardevolle spullen en waardevolle papieren, zoals geld, cheques, betaalpasjes en reisdocumenten achter in uw auto,
- Zorg ervoor dat uw overige bagage van buitenaf niet zichtbaar in de kofferbak ligt,
- Sluit uw auto en/of caravan altijd goed af, ook tijdens rustpauzes of bij het tanken,
- Neem bij overnachting onderweg uw bagage met u mee naar uw overnachtingsplaats,
- Laad uw auto en/of caravan uit op de dag van aankomst.
Gaat u met vliegtuig, bus, trein of boot op vakantie?
- Neem uw waardevolle spullen, waardevolle papieren, breekbare spullen en medicijnen mee in uw handbagage,
- Laat bij vermissing of beschadiging van ingecheckte bagage bij vliegreizen altijd een PIR (“Property Irregularity Report) opmaken of anders een
verklaring opmaken door de vervoersmaatschappij en vraag een schriftelijk bewijs.
Bent u op uw bestemming?
Laat uw waardevolle spullen en waardevolle papieren niet onbeheerd achter in uw hotelkamer, tent, caravan, auto, op het strand of waar dan ook.
Maak gebruik van kluisjes wanneer deze aanwezig zijn. Een alternatief is dat u die spullen altijd bij u draagt.
Noteer de nummers van uw reispapieren zoals telefoonnummer van de alarmcentrale, paspoort of identiteitsbewijs, rij- en kentekenbewijs, auto-, reis- en
ziektekostenverzekering, bankpasje(s) en creditcard(s). Bewaar deze gegevens altijd apart van die documenten en bij iemand thuis die u altijd even kunt
bellen.
Mocht er ondanks bovenstaande voorzorgen toch iets misgaan, doe dan bij diefstal, vermissing of verlies van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd
direct aangifte bij de politie en vraag een afschrift van het procesverbaal.

ADVIES BIJ DIEFSTAL, VERLIES, ONGEVAL OF ZIEKTE:
Geef diefstal of vermissing van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aan bij de politie en vraag een afschrift of een kopie van het proces-verbaal. Dit is niet alleen
nodig om uw schade te kunnen verhalen, maar ook om uw spullen op te sporen of te kunnen retourneren in het geval ze worden gevonden.
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Bij ziekte/lichamelijk letsel: raadpleeg ter plekke een dokter en bewaar rekeningen e.d..
Bij (verkeers-)ongevallen: laat proces-verbaal opmaken en vraag getuigenverklaringen.
Bij bagageschade: bewaar de beschadigde zaken.
Laat bij vermissing van vluchtbagage altijd een PIR (Property Irregularity Report) opmaken door de luchtvaartmaatschappij.
Bij mechanische schade: laat de oorzaak van het defect vaststellen bij de dichtstbijzijnde merkdealer of bonafide garage.
Neem zonodig contact op met de ANWB-Alarmcentrale.

GESCHILLENREGELING
Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van Unigarant worden voorgelegd. Indien het
oordeel van Unigarant niet bevredigend is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

ALGEMEEN

-

Artikel 1. Definities
1.1. Schadegebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een
uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede
voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of
naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan,
1.2. Huisgeno(o)t(e)n: degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan)
ingeschreven en waarmee in gezinsverband wordt samengeleefd,
1.3. Vaste woning: het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister geregistreerd staat,
1.4. Unigarant: verzekeraar is Unigarant N.V., als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen,
1.5. Verzekerde: ieder in Nederland wonend en door verzekeraar geregistreerd gezinslid van
verzekeringnemer tot maximaal het aantal personen dat is opgegeven voor de verzekerde reis,
1.6. Verzekeringnemer: degene op wiens naam de verzekering wordt gesloten,
1.7. Verzekeringsbewijs:
het door Unigarant ondertekende en namens hem gevalideerde document,
1.8. Travels: vaste premie-eenheden waarmee de premie voor de verzekeringsperiode wordt betaald.
De premieberekening is als volgt:
voor de basisdekking wordt 1 travel per persoon per dag gebruikt,
voor skiën en gevaarlijke sporten wordt 1 extra travel per persoon per dag gebruikt,
voor werelddekking wordt 1 extra travel per persoon per dag gebruikt,
voor vervangend vervoer/verblijf wordt 1 extra stravel per reisgezelschap per dag gebruikt,
1.9. 1e graad: echtgenoot/echtgenote/levenspartner, (schoon/stief)ouders, (aangetrouwde/stief)
kinderen,
2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen,
1.10. Schriftelijk: per brief of kaart, alsmede per fax of e-mail. Indien wij u een bericht sturen doen
wij dit naar het ons laatst bekende adres,
Artikel 2. De verzekering is van kracht:
2.1. mits de reisduur of geplande reisduur niet langer is dan 60 dagen,
2.2. voor het aantal opgegeven meereizende huisgenoten,
2.3.
a. voor die onderdelen, waarvoor premie is betaald,
b. kinderen jonger dan 5 jaar zijn gratis meeverzekerd en hebben dezelfde dekking als
verzekeringnemer,
c. het risico van langlaufen en onderwatersport is standaard meeverzekerd.
2.4.
afhankelijk van de betaalde premie:
a. in Europa (Rusland tot Oeral en Kaukasus), IJsland, Madeira, de Azoren, de Canarische
Eilanden en in de niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee,
b. over de gehele wereld, indien de extra travels daarvoor zijn gebruikt.
Automatische verlenging:
De verzekering blijft zonder berekening van travels van kracht indien en zolang een
verzekerde nog niet in de vaste woning is teruggekeerd ten gevolge van een noodzakelijk
langer verblijf elders in verband met een verzekerde gebeurtenis.
Einde van de verzekering en schorsing van de dekking
1. U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u
hebben kenbaar gemaakt. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum;
c. binnen 15 dagen na ingang van een premieverhoging en/of achteruitgang van condities.
2. Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u
hebben kenbaar gemaakt;
c. als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
d. na constatering van niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering en daarbij is gehandeld met opzet om ons te misleiden of wij bij kennis van
de ware stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten;
e. De verzekering eindigt bij een opzegging conform b. tot en met d. op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
3. De verzekering eindigt automatisch:
a. op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerde object;
b. op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ander verzekerd object
ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt geaccepteerd;
c. indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang meer hebben bij het
verzekerd object. De erfgenamen en wij kunnen bovendien de overeenkomst opzeggen
binnen 9 maanden na bekendheid met het overlijden;
d. wanneer het verzekerd object meer dan 5 maanden achtereen buiten Nederland wordt
gebruikt;
e. als u zich definitief in het buitenland vestigt.
4. Schorsing
U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van het verzekerd object de dekking
schorsen. De ongebruikte premie blijft dan gereserveerd. Als de verzekering 3 jaar is
geschorst eindigt de verzekering automatisch, zonder restitutie van premie.
Begin van de verzekering en bedenktijd
2.5.
Grondslag:
De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door de door u verstrekte gegevens.
2.6.
De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur tenzij anders is
overeengekomen.
2.7.
Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen gerekend
vanaf het moment van ontvangst van het polisblad. Deze bedenktijd is niet van toepassing op
verzekeringen met een looptijd van minder dan een maand en verzekeringen of onderdelen
daarvan die al volledig zijn uitgevoerd voordat gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd.
Andere verzekering:
Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet bestond,
aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere
verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de
vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat.
Verjaring
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (7:942 Burgerlijk Wetboek). Een
vordering verjaart na 6 maanden nadat wij deze per aangetekende brief hebben afgewezen.
2.8. Premiebetaling:
U bent verplicht de premie, de kosten en assurantiebelasting, uiterlijk binnen een maand
nadat zij verschuldigd zijn, in ons bezit te stellen.

Bij achterwege blijven van tijdige premiebetaling volgt er een aanmaning. Als de premie
niet binnen 14 dagen na datum van aanmaning in ons bezit is, vervalt de dekking,
onverminderd de plicht tot betaling van de premie. De dekking wordt 1 dag na ontvangst
van de premie met onmiddellijke ingang hersteld, mits wij de premie accepteren.
Schadegebeurtenissen die zich voordoen in de periode dat de dekking was vervallen
blijven van de dekking uitgesloten.
Indien wij besluiten de premie te innen (in of buiten rechte), dan komen alle daarmee
gemoeide kosten voor uw rekening.
2.9. Terugboeking travels:
Indien een verzekeringsperiode geen doorgang vindt, dan worden er geen travels berekend
indien dit voor aanvang van de betreffende verzekeringsperiode aan verzekeraar wordt gemeld.
Eventueel afgeboekte travels worden dan weer toegevoegd aan het tegoed.
2.10. Wijziging van tarieven en/of polisvoorwaarden:
Indien verzekeraar het tarief en/of de polisvoorwaarden herziet, dan gelden de gewijzigde
polisvoorwaarden ook voor de nog niet gebruikte travels.

Artikel 3. Verplichtingen in geval van schade
U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1.
ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis te stellen van de
schadegebeurtenis;
2.
de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan wel de
aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;
3.
ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen
schaden;
4.
binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken zoals bijvoorbeeld
aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en dagvaardingen aan ons door te zenden;
5.
in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving, vandalisme,
relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
6.
zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze belangen kunnen
schaden;
7.
eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat repareren of restanten
vernietigt
8.
en/of daarvan afstand doet;
9.
de schade gebeurtenis en de omvang van de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken
10.
de volgende documenten inzenden:
a. afschrift(en) van proces(sen)-verbaal respectievelijk bewijzen van aangifte;
b. nota’s en/of andere bewijsmiddelen met betrekking tot de omvang van de schade of de
schadeoorzaak;
c. verklaring(en) van behandelende buitenlandse arts(en):
Artikel 4. Uitkering
Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding door Unigarant is
vastgesteld, gaat hij tot betaling aan verzekerde over. De betaling vindt uitsluitend plaats op een door
verzekerde opgegeven Nederlandse bank- of girorekening. Verzekerde verklaart zich met de hoogte
van de betaling akkoord, indien hij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling daartegen
schriftelijk in verzet komt.
Artikel 5. Algemene uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:
5.1.
als gevolg van molest, zijnde een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/
of verergerd is door: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en/of muiterij van leden van enige gewapende macht zoals nader omschreven in de tekst die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage,
5.2.
ten gevolge van atoomkernreacties,
5.3.
als gevolg van verwijtbaar deelnemen aan vechtpartijen, misdrijven en wandaden door een
verzekerde,
5.4.
indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde verplichtingen en
daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze
verzekering,
5.5.
ontstaan, veroorzaakt of vergroot als gevolg van opzettelijk wederrechtelijk handelen of nalaten
van een verzekerde, dan wel is veroorzaakt met goedvinden van verzekeringnemer resp.
verzekerde,
5.6.
als gevolg van gebruik van alcoholhoudende of verdovende/bedwelmende middelen door een
verzekerde,
5.7.
die bestaat uit waardevermindering of gevolgschade,
5.8.
zijnde gederfde inkomsten, alsmede vooraf betaalde kosten van vervoer en verblijf, waarvan
geen gebruik kan worden gemaakt.
5.9.
toestemming / opzet / roekeloosheid
a. die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere belanghebbende(n) is
veroorzaakt of verergerd;
b. die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
bewuste merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n).
Onder verzekerden worden in dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde
partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is meeverzekerd, ongeacht of zij
krachtens de polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt.
Artikel 6. Registratie persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken
wij binnen Unigarant N.V. voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens
gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u geen prijs stelt op
informatie over andere producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Unigarant N.V.,
Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen.
Artikel 7. Dekking terrorismerisico
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of
preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking
beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.. De afwikkeling van schademelding op grond van
het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.. Het clausuleblad terrorismedekking en
het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschade N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te
Amsterdam respectievelijk onder nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003.

DEKKINGSOVERZICHT ALL TRAVELS CARD
Bagage per verzekerde maximaal
waaronder:
brillen en contactlenzen
(huur)fiets en fietsaanhanger
audio-, audiovisuele- en computerapparatuur inclusief geluidsdragers en toebehoren
hobby- en sportuitrusting per item (artikel 7.3.) (max. per polis)
prothesen, hoorapparaten en tandbeugels
sieraden, horloges en overige kostbaarheden
voor de reis aangeschafte artikelen die bestemd zijn ter schenking
tijdens de reis aangeschafte artikelen waaronder cadeaus, souvenirs etc.
per reisgezelschap geldt een maximum voor:
autoradio-/cassette-/CD-apparatuur
gereedschap en reserve-onderdelen
mobiele telefoon-apparatuur
foto-, film- en video-apparatuur en toebehoren
Eigen risico per gebeurtenis
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Onvoorziene uitgaven:
extra vervoerskosten met toestemming ANWB-Alarmcentrale
medische kosten in het buitenland
medische kosten in Nederland per verzekerde
tandheelkundige kosten per verzekerde
gebruik eigen auto met toestemming ANWB-Alarmcentrale
extra verblijfskosten per persoon per dag onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten
telecommunicatiekosten met de ANWB-Alarmcentrale of haar steunpunten
telecommunicatiekosten met anderen

f
1.000,f
300,kostprijs tot maximaal f 0,16 /km
f
45,kostprijs
f
100,-

Aansprakelijkheid:
schade aan een gehuurd vakantieverblijf (artikel 8.4.)
maximaal (franchise f 20,-)

f

3.000,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,1.500,50,kostprijs
kostprijs

450,-

Ongevallen:
-

voor personen van 16 t/m 70 jaar
voor personen van 0 t/m 15 jaar
voor personen van 71 jaar en ouder

In geval van overlijden
f
25.000,f
5.000,f
5.000,-

In geval van blijvende invaliditeit
50.000,75.000,2.500,-

f
f
f

Verzekerd is bij een schadegebeurtenis:
(zie ook dekkingsoverzicht)

8.1.

BAGAGE
BAGAGE:
Alles dat verzekerde tijdens de reis voor eigen gebruik bij zich heeft of aanschaft. Onder bagage wordt ook verstaan:
kostbaarheden en hobby-/sportuitrusting.

8.2.

KOSTBAARHEDEN:
- audio-, audiovisuele- en computerapparatuur inclusief geluidsdragers en toebehoren,
- foto-, film- en video-apparatuur en toebehoren,
- sieraden en andere voorwerpen van edele metalen, edelgesteenten, parels en horloges.

8.3.

HOBBY-/SPORTUITRUSTING:
Uitrusting ten behoeve van hobby en sport (inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren), zoals:
- electronisch bestuurbare modellen,
- golf-, hengelsport- en tennisuitrusting,
- muziekinstrumenten en optische instrumenten, zoals verrekijkers en microscopen,
- onderwatersportuitrusting,
- parachute, parazeil, (delta-)vlieger,
- ski-, langlauf- en bergsportuitrusting,
- kano’s, zeilplanken en opblaasbare/opvouwbare boten, mits niet geschikt voor buitenboordmotoren.

ONVOORZIENE UITGAVEN
9.1.

ONVOORZIENE UITGAVEN
Extra kosten voor de betreffende verzekerde(n), in verband met ziekte/ongeval/overlijden van:
- verzekerde(n),
- niet-meereizende familie in 1e of 2e graad,
- zaakwaarnemer en/of derde(n), mits bij Unigarant tevens een annuleringsverzekering werd gesloten waarop deze
personen tegen extra premie zijn meeverzekerd,
- hond, kat of paard.
Extra kosten van vervoer/verblijf wegens:
- uitval van vervoermiddel,
- ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf,
- vertraging heen/terugreis,
- diefstal/verlies van paspoort/visum,
- reddingsactie.
Terugkeer naar de vakantiebestemming tot uiterlijk 21 dagen na de geldigheidsduur van de verzekering, wegens onderbreking van
de vakantie in verband met:
- familieomstandigheden in 1e of 2e graad,
- ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf,
- ziekte of overlijden van de zaakwaarnemer en/of derde(n), mits extra meeverzekerd.
Extra kosten voor verzekerde(n) in verband met een reisgenoot die elders een geldige reisverzekering heeft en die een onder
diens verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt.

9.2.

WINTERSPORT/GEVAARLIJKE SPORTEN (indien apart meeverzekerd):
Onvoorziene uitgaven als gevolg van het beoefenen van wintersport en gevaarlijke sporten.

9.3.

ONGEVALLEN:
Overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens de reis. Ongeval is een plotseling, onvrijwillig,
van buitenkomend, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld.
Hieronder wordt tevens verstaan:
- zonnesteek, bevriezing, verdrinking,
- verhongering, verdorsting of uitputting door geïsoleerd raken.
Indien de extra travels voor wintersport/gevaarlijke sporten zijn gebruikt, geldt de ongevallendekking tevens voor die sporten,
behalve voor de expliciet uitgesloten sporten (zie artikel 9.2.B.).

9.4.

AANSPRAKELIJKHEID VAKANTIEVERBLIJF:
Schade welke onopzettelijk wordt toegebracht aan gehuurde verblijfsruimte en de daarin aanwezige of de daarbij
behorende inventaris,
- De directe gevolgschade van het verloren gaan van de sleutel van een voor de vakantie gehuurd vakantieverblijf of -kluisje.
-

Uitgekeerd wordt:
opsomming van de afzonderlijke maxima vindt u in het dekkingsoverzicht.
BAGAGE
A. 1. a. schade ontstaan aan bagage, kostbaarheden en hobby-/sportuitrusting door diefstal, verlies of beschadiging op
basis van dagwaarde tot maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag. Dagwaarde wordt bepaald door de
aankoopprijs en de afschrijving. Afschrijving vindt plaats op basis van ouderdom en gemiddelde gebruiksduur.
Eigen risico:
Het eigen risico van f 50,- wordt in mindering gebracht op het overeenkomstig de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag,
b. de kosten van terugzending van de bagage na een verzekerde gebeurtenis,
c. de kosten van aanschaf en nazenden van sleutels en de kosten van aanschaf en plaatsing van nieuwe sloten na verlies van
sleutels tot maximaal f 120,- per reisgezelschap,
d. bij vermissing bagage tijdens transport door derden: vervangende kleding en toiletartikelen tot maximaal f 150,- per verzekerde.
e. schade aan autoradio-/cassette-/CD-apparatuur, sledemodel danwel afneembaar front, is alleen verzekerd indien deze ter
voorkoming van diefstal uit het vervoermiddel was meegenomen.
2.

bij diefstal vanaf en/of vanuit vervoermiddelen schade aan:
a. bagage (waaronder kostbaarheden) mits korter dan 24 uur achtergelaten in een afgesloten dashboardkastje en/of kofferbak,
respectievelijk een met hoedenplank of vergelijkbare vaste voorziening afgesloten bagageruimte,
b. bagage (maar niet kostbaarheden) mits korter dan 24 uur achtergelaten in afgesloten ski- en/of bagagebox.

3.

bij diefstal uit vervoermiddelen zonder kofferbak (stationcars, caravans, aanhangers, campers, busjes):
a. tijdens de reis: schade aan bagage (maar niet aan kostbaarheden), slechts indien deze zaken bij een stop van
maximaal 3 uur daarin, mits uit het zicht, zijn achtergelaten,
b. tijdens verblijf op een officiële camping: schade aan bagage en kostbaarheden, mits opgeborgen in deugdelijk
afgesloten kasten e.d. en braakschade kan worden aangetoond. Unigarant vergoedt bij busjes en stationcars zonder deugdelijk af
te sluiten kasten e.d. schade aan bagage achtergelaten in het personencompartiment, maar nimmer kostbaarheden en geld, en
alleen indien deze bagage korter dan 24 uur aaneen in het personencompartiment is achtergelaten.

ONVOORZIENE UITGAVEN
Waar het teken (*) is geplaatst geldt dat de bedoelde kosten worden vergoed na overleg, respectievelijk met toestemming van
de ANWB-Alarmcentrale.
A. 1. de noodzakelijke medische kosten in Nederland tot f 1.000,-,
2. de noodzakelijke medische kosten buiten Nederland, inclusief vervoer naar dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis,
3. de extra kosten van vervoer, inclusief overkomst van maximaal 2 noodzakelijke begeleiders (*),
4. de extra kosten van verblijf, inclusief overkomst van 2 noodzakelijke begeleiders en onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten
van levensonderhoud, tot een maximum van  45,- p.p.p.d.,
5. de noodzakelijke kosten van het overbrengen van het stoffelijk overschot naar de woonplaats (*),
6. kosten van begrafenis of crematie buiten Nederland tot maximaal f 3.405,-, inclusief overkomst van twee familieleden uit
Nederland (*),
7. noodzakelijke tandheelkundige kosten tot maximaal f 300,- per persoon,
8. ziekenhuisbezoek door reisgenoten f 7,- per dag tot maximaal f 140,-,
9. de noodzakelijke extra kosten van vervoer naar de woonplaats na uitval van het eigen vervoermiddel onder aftrek van bespaarde
kosten à f 0,07 per niet-gereden kilometer (*),
10. de noodzakelijke extra kosten van verblijf door het uitvallen van het vervoermiddel maximaal f 45,- p.p. per dag gedurende
maximaal 10 dagen onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud,
11. de noodzakelijke extra kosten door niet te voorziene of te vermijden vertraging als gevolg van natuurramp, stakings-, stiptheids-,
protest-, of solidariteitsacties tot maximaal f 450,- per reisgezelschap,
12. de noodzakelijke extra kosten van vervoer/verblijf na verlies/diefstal van paspoort(en) tot maximaal f 450,- per reisgezelschap,
13. alle kosten van door bevoegde instanties ondernomen pogingen tot opsporing, redding en berging van verzekerde (*),
14. de noodzakelijke extra telecommunicatiekosten met de ANWB-Alarmcentrale (*) en tot maximaal f 100,- met derden,
15. de kosten van het mede repatriëren van huisdieren tot maximaal f 450,- (*),
16. de noodzakelijke dierenartskosten t.b.v. hond, kat of paard tot maximaal f 115,- per polis,
17. de noodzakelijke extra kosten van vervoer/verblijf in verband met een gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen (*).

A. 1. de medische en onvoorziene uitgaven ten gevolge van winter- of gevaarlijke sporten (zie hierboven),
2. a. vooraf betaalde kosten van skilessen, skiliften en skipassen, waarvan geen gebruik kan worden gemaakt door een
gebeurtenis, die tevens andere verzekerde onvoorziene uitgaven tot gevolg heeft,
b. verlies van skipas,
c. huur vervangende ski-uitrusting ten gevolge van beschadiging, diefstal of verlies tijdens de verzekeringsduur,
3. ski-uitrusting tot maximaal het voor bagage verzekerde bedrag.

A. 1.
2.

3.
4.

A. 1.

Bij overlijden: het verzekerde bedrag, met dien verstande, dat een eerdere uitkering wegens blijvende invaliditeit ten gevolge van
hetzelfde ongeval daarop in mindering wordt gebracht tot maximaal het voor overlijden verzekerde bedrag.
Bij blijvende invaliditeit:
a. een bedrag, berekend op basis van een percentage invaliditeit, welk percentage wordt vastgesteld op de wijze als aangegeven in
de internationale en gepubliceerde richtlijnen van de American Medical Association, nader te noemen AMA, voor het vaststellen
van invaliditeit. Indien de AMA voor een lichaamsdeel of orgaan geen percentage aangeeft, zal verzekeraar een met de
invaliditeit van dat lichaamsdeel of orgaan overeenstemmend percentage vaststellen.
b. ongeacht het sub a bepaalde: een bedrag vastgesteld op basis van het verzekerde bedrag, als volgt:
bij geheel verlies van:
uitkering
- gehoor-, denk-, gezichts- of spraakvermogen
100%
- reuk en/of smaak
10%
c. bij gedeeltelijk verlies (van de functie) van de sub a en b bedoelde organen: het met de vastgestelde invaliditeit overeenkomende
percentage.
Invaliditeit wordt vastgesteld zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde.
Bij reeds bestaande invaliditeit: het verschil in percentage invaliditeit als in 2 aangegeven, bepaald voor en na het ongeval.
Bij uitstel: indien verzekeraar of begunstigde 1 jaar na het ongeval meent, dat er nog verandering in de mate van invaliditeit kan
optreden: uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval het alsdan vast te stellen bedrag voor blijvende invaliditeit, verhoogd met
rente, die gelijk is aan de wettelijke rente over de periode van 1 jaar tot maximaal 3 jaar na de datum van het ongeval.

een vergoeding per gebeurtenis zoals in het dekkingsoverzicht vermeld, voorzover de schade groter is dan f 20,-.

Niet verzekerd is/zijn:
zie ook de algemene uitsluitingen (artikel 5)
BAGAGE
B. 1.

schade indien niet de nodige zorg in acht genomen is. Verzekerde moet zo zorgvuldig met zijn bagage en kostbaarheden
omgaan, respectievelijk de meest veilige bewaarplaats benutten, dat diefstal, verlies of beschadiging zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
2. schade ontstaan:
a. door geleidelijke inwerking van atmosferische invloeden,
b. door slijtage of eigen gebrek,
c. door krassen, schrammen, vlekken, ontsieringen e.d. tenzij het functioneel gebruik van het artikel werd aangetast,
d. aan voorwerpen van kunst-, zeldzaamheids-, verzamel- of antiquiteitswaarde,
e. door/aan voer- en vaartuigen (waaronder bagagewagens, caravans, vouwwagens e.d.) en de brandstof, standaarduitrusting,
onderdelen en accessoires (waaronder motorkoffers, voortenten en luifels), behalve voor zover genoemd in het dekkingsoverzicht,
f. aan huisraad, niet bestemd voor gebruik tijdens de reis,
g. aan dieren.
3. a. bagage (waaronder kostbaarheden) in het personencompartiment van een auto achtergelaten,
b. schade aan bagage, waaronder kostbaarheden, indien deze zaken langer dan 24 uur aaneen zijn achtergelaten
in het gesloten dashboardkastje en/of in de apart afgesloten kofferruimte;
c. bagage zonder toezicht achtergelaten op imperialen/fietsenrekken/bagagedragers e.d.,
d. bagage zolang deze zich binnen de vaste woning bevindt,
e. kostbaarheden en reisdocumenten achtergelaten in koffers, tassen e.d. die tijdens het vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig
niet als handbagage zijn meegenomen en/of onder direct beheer zijn,
4. a. in omloop zijnde wettige betaalmiddelen zijnde munten/bankbiljetten, tegoeden op electronische, oplaadbare betaalmiddelen
en travellercheques,
b. waardepapieren anders dan geld zoals abonnementen/tegoedbonnen/bankpassen/credit-card
Waar in artikel 8.B. wordt gesproken over kostbaarheden wordt daarmee bedoeld de onder artikel 8.2. genoemde artikelen alsmede
de in artikel 8.3. genoemde audio-, audiovisuele-, computer-, foto-, film- en video-apparatuur.

ONVOORZIENE UITGAVEN
B. 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

in Nederland gemaakte kosten ten aanzien van bestaande kwalen en/of afwijkingen, psychische stoornissen, gevolgen van en
complicaties bij zwangerschap. Dergelijke kosten zijn buiten Nederland wel verzekerd, mits zij onvoorzien zijn en de
behandeling niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland,
medische kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd voorval,
tandheelkundige kosten gemaakt meer dan 3 maanden na het verzekerd voorval,
kuren in een badplaats of badinrichting,
extra vervoers-, reis- en verblijfskosten zonder toestemming van de ANWB-Alarmcentrale, bij voorvallen waar (*) is geplaatst,
kosten die normaal ook gemaakt zouden zijn en dus niet extra respectievelijk onvoorzien zijn,
ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van:
a. geneeskundige behandeling of medicatie,
b. het uitoefenen van gevaarlijke beroepsbezigheden,
c. het beoefenen van winter- of gevaarlijke sporten,
d. het zonder geldig brevet besturen van luchtvaartuigen,
kosten van vertraging doordat vliegtuigen, schepen, treinen, touringcars of andere middelen van openbaar vervoer
uitvallen door een oorzaak gelegen in het vervoermiddel zelf.

B. 1. Bij winterport is uitgesloten:
Bobsleeën, Bootskiën, Firn ski extreem, Heliskiën, Off-piste skiën zonder begeleiding, Paraskiën, Skeleton, Ski-alpinisme, Skifiguurspringen, Ski-joring, Ski-springen, Ski-vliegen, Ski-zweven, Snorkelskiën, Speedraces, Speedskiën, Tiefschnee-skiën
zonder begeleiding.
2. Bij wintersport zijn voor de volgende sporten de onvoorziene uitgaven wel verzekerd, maar is er geen ongevallendekking:
Buckelskiën, Firn Blättern onder begeleiding, Gletsjerskiën, Gletsjertocht, Klettern, Off-piste skiën met begeleiding, Rennfiggl,
Ski-bobben, Ski-safari, Ski-zeilen, Snowscooter, Snowshoeing, Surf-ski, Tiefschnee-skiën met begeleiding, Windweapon, Wisbi,
IJsklimmen, IJswatervallen beklimmen.
3. Niet verzekerde gevaarlijke sporten:
Bergsporten: Berg- en rotsklimmen, Downhill Racing/biking, Sportklimmen zonder zekering, Yetiballing.
Watersporten: Cliffjumping, deelnemen aan of trainen voor wedstrijden met voer- en vaartuigen, grot duiken, Kajakken categorie
uiterst moeilijk, Powerboat/offshore racen, Skyboot, Solovaren anders dan op binnenwateren, Zeekanoën zonder begeleiding.
Luchtsporten: Base jump, Stuntvliegen,
Overige sporten: jagen op groot wild, (Oosterse) gevechtssporten, deelname aan gemotoriseerde snelheidswedstrijden.
4. Voor de volgende gevaarlijke sporten zijn de onvoorziene uitgaven wel verzekerd, maar is er geen ongevallendekking:
Bergsporten: Abseilen, Canyoning, Mountainbiken in grotten, Speleologie.
Watersporten: Cave-rafting, Hot Dog, Hydrospeed, Jetboating, Jetskiën, Kayakken categoriën moeilijk en zeer moeilijk, Kitesurfing, Powerboat / offshore racen, Rafting, Rivier trekking, Wedstrijdzeilen op zee, Wildwatervaren.
Luchtsporten: Bungy-springen, Catapulting, Death ride, Deltavliegen, Fly by wire, Hanggliding, Parachutespringen, Paragliding,
Parapenten, Parasailing, Skydiven, Skysurfing, Ultra-light vliegen.
Overige sporten: Catcrawl, Indoor wandklimmen, Rugby, Sandboarden, Trialrijden.
B. 1.

het (de) gevolg(en) van:
a. het binnenkrijgen van ziektekiemen door insectenbeet of -steek, waardoor bijvoorbeeld malaria, vlektyfus, pest of
slaapziekte ontstaat,
b. enigerlei vorm van hernia,
c. het zonder valhelm gebruik maken van een motor-, scooter- of bromfiets,
d. ongevallen waarvoor ook bij onvoorziene uitgaven respectievelijk wintersport/gevaarlijke sporten een uitsluiting geldt,
e. zelfdoding/zelfverminking of poging daartoe.

B. 1. schade ontstaan aan casco en/of inventaris ten gevolge van het rijden of varen met een gehuurd voer- of vaartuig,
2. schade aan een zaak welke tijdens normaal gebruik defect raakt ten gevolge van slijtage, eigen gebrek e.d., ook al
voelt verzekerde zich moreel aansprakelijk.

10. VERVANGEND VERVOER/VERBLIJF (indien apart meeverzekerd):
10.1.

Verzekerd is:
vervangend vervoer/verblijf, indien het motorrijtuig/kampeeraanhangwagen/vakantieverblijf is uitgevallen als gevolg van:
a. een van buitenkomend onheil respectievelijk diefstal in de periode van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzekering tot en met de afloopdatum daarvan,
b. een mechanische storing in de periode vanaf 2 dagen voor de aanvangsdatum van de verzekering tot en met de afloopdatum daarvan,
en reparatie niet binnen 48 uur kan plaatsvinden.

10.2.

Uitgekeerd wordt:
in natura of door vergoeding van de kosten van vervangend vervoer/verblijf, te weten:
a. de huurkosten gedurende maximaal 30 dagen aaneengesloten, echter uiterlijk tot en met de eerste werkdag na terugkeer in de vaste woning, (geen bijkomende kosten voor verzekering, reparatie,
benzine e.d.), verbonden aan het huren van een vervangend voertuig, waarvan de catalogusprijs (ongeveer) gelijk is aan die van het verzekerde voertuig en in geen geval voor (kampeer)auto’s een
bedrag van f 19.000,- te boven gaat en voor motorrijwielen f 9.000,-, alsmede de extra te betalen verzekeringspremie voor afkoop eigen risico,
b. de kosten van openbaar vervoer laagste klasse naar de aan te tonen vakantiebestemming en/of terug, zonder aftrek van bespaarde vaste kosten, indien verzekerde geen gebruik kan of wil maken
van een vervangend motorrijtuig alsmede indien Unigarant niet in staat is een vervangend voertuig ter beschikking te stellen,
c. gedurende maximaal 30 dagen aaneengesloten, een vervangende kampeeraanhangwagen,
d. de aantoonbare noodzakelijk gemaakte extra kosten van verblijf gedurende maximaal 30 dagen tot een maximum van f 45,- per persoon per dag voor het reisgezelschap voor de (resterende) duur
van het voorgenomen verblijf, indien verzekerde geen gebruik kan of wil maken van een vervangende kampeeraanhangwagen,
e. de extra kosten van vervoer per trein van de bagage, indien vervoer daarvan met het vervangende voertuig niet mogelijk is, tot maximaal f 250,-.

10.3.

Niet verzekerd is:
schade ontstaan buiten Europa.

Nieuw: via www.alltravelscard.nl kunt u uw reisverzekering regelen, 24 uur per dag.
Hoe werkt www.alltravelscard.nl?
Om gebruik te kunnen maken van de site vragen wij om uw bank- of gironummer en de vier cijfers van uw postcode. Hiermee komt u in het scherm
met uw gegevens zoals wij die hebben. Wilt u deze wijzigen dan kunt u via de button ”contact” deze wijziging (bijvoorbeeld adreswijziging) doorgeven.
Aan de linkerkant van het scherm ziet u de mogelijkheden van de site.
Uw vakanties:
Hier ziet u welke vakanties u heeft verzekerd met de alltravelscard en hoeveel travels u heeft gekocht.
Vakantie invoeren:
Of u nu op het punt staat te vertrekken of u regelt de verzekering maanden van te voren, het kan allemaal. U heeft de mogelijkheid om de vakantie
een omschrijving te geven, zodat u zich later bij het overzicht de vakantie weer herinnert. Bijvoorbeeld: weekend Rome, zomer Spanje. Indien u voor een
vakantieperiode niet voldoende travels heeft, wordt dit gemeld tijdens het opgeven van de vakantieperiode. U krijgt dan de mogelijkheid aangeboden om
direct travels bij te kopen. U koopt mimimaal 25 travels, of een veelvoud daarvan. Eén All Travels Card bevat 25 travels en kost  25,00.
complete reisverzekering (geldig binnen Europa)
1 travel per persoon per dag
uitbreiding met werelddekking
1 travel per persoon per dag extra
uitbreiding met wintersport/gevaarlijke sporten
1 travel per persoon per dag extra
uitbreiding met vervangend vervoer/verblijf
1 travel per dag extra
(het laatste is niet nodig indien u in bezit bent van een Internationale Reis- en Kredietbrief Plus).
Vakantie wijzigen:
Voordat de vakantie is ingegaan kunt u de verzekering nog aanpassen. Als de vakantie al is begonnen kunt u de einddatum nog wel verschuiven.
Vakantie annuleren:
U kunt alleen reisverzekeringen annuleren van vakanties waarvan de ingangsdatum nog niet is verstreken.
Extra travels kopen:
U kunt altijd een extra All Travels Card kopen. Ook als u bezig bent met een reisverzekering vast te leggen. De premie wordt automatisch
geïncasseerd van het bank- of gironummer dat u heeft aangegeven.
Travelsaldo opvragen:
Met deze optie kunt u uw huidige travelsaldo opvragen. Als u daarna bijvoorbeeld een vakantieperiode doorgeeft of een wijziging op een bestaande
vakantieperiode, dan wordt dit saldo direct bijgewerkt. U krijgt dus altijd uw actuele saldo te zien.
Geldigheidsduur Travels:
De travels zijn tot 2 jaar na aankoopdatum geldig. Koopt u nieuwe travels, dan zijn zowel uw ”oude” als uw nieuwe travels opnieuw twee jaar geldig.
Voor het bijkopen van travels betaalt u overigens geen poliskosten.
Wijzigingen aantal reisgenoten:
Hier kunt u aangeven of het reisgezelschap is gewijzigd. Indien u een adreswijziging wilt doorgeven of een andere vraag heeft over de All Travels
Card kunt u via de button ”contact” dit regelen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk reactie van ons.
U kunt bovengenoemde opties ook via de servicelijn van de Unigarant, All Travels Line, doorgeven: 0900-321 21 33 (e 0,10p/m).
Voor het verlengen van een vakantieperiode vanuit het buitenland: +31 528 280 808.
Schadeservice:
Heeft u schade dan kunt u het schadeaangifteformulier eenvoudig downloaden.
Schademelding:
Na thuiskomst de schade binnen 14 dagen melden door middel van het “Schade-aangifteformulier Reisverzekering” dat verkrijgbaar is bij de
Unigarant tussenpersonen of via de site.

BEREIKBAARHEID ANWB-ALARMCENTRALE
FRANKRIJK
Lyon
Parc des Tuileries
69760 Limonest
tel. +33-04 72 17 12 12

NEDERLAND
Den Haag
alleen telefonisch
tel. +31-70 314 14 14

GRIEKENLAND
Athene
Vouliagmenis 38
16777 Elliniko Athene
tel. +31-70 314 14 14
vanuit Cyprus:
tel. +31-70 314 14 14
SPANJE
Barcelona
Edificio Muntadas, Escalera B
Planta I, Parc de Negocis Mas Blau
Carrer Solsonés 2
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
tel . +34-93 508 03 03

DUITSLAND
München
Leonhard-Moll-Bogen 1-3
81373 München
tel. +49-089 76 76 41 70

ITALIE
alleen telefonisch
tel. +31-70 314 14 14
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OOSTENRIJK
Innsbruck
alleen telefonisch
tel. +43-512 33 405

SPANJE
Benidorm
Edificio Coblanca 26
Avda Alf. Puchades s/n
03500 Benidorm
tel. +34-96 585 89 26

