
Woonpakket Plus 
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering 

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

De voordelen van het pakket:
 

   Zeven verzekeringen in  
één pakket! 
Verzeker uw huis en gezin goed in 
één pakket. En alles op één nota.

 
 

  Een huurhuis of koophuis? 
Het maakt niet uit. Het Unigarant 
Woonpakket Plus past bij u.

   Snelle service bij schade

   De voordelen van de 
Doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering 

    Het hele jaar door verzekerd
    Ook voor concerten, evenementen  

en theatervoorstellingen
     Uw samengestelde reizen zijn  

meeverzekerd 

  Productinformatie

   Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
  Uw adviseur staat voor u klaar. 
Of kijk op www.unigarant.nl. 

  Direct verzekerd

   Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus af bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
U gaat op vakantie! Heerlijk relaxen, even weg van de stress van alledag. Maar het 
kan voorkomen dat u onverwachts hulp nodig heeft of moet annuleren: uw bagage is 
gestolen, u wordt ziek of u krijgt een ongeval. Dan is het wel zo fijn dat iemand voor 
u klaar staat. Met de doorlopende reis- en annuleringsverzekering bent u verzekerd 
van de beste hulp, hoe vaak en waar u ook op vakantie gaat. Of het nu gaat om een 
weekendje weg of een vakantie in binnen- of buitenland. 

Altijd een reisverzekering die bij u past!
U kunt uw doorlopende reis- en annuleringsverzekering helemaal zelf samenstellen.  
Voor iedere reis en voor ieder budget heeft Unigarant een oplossing op maat. Gaat u 
voor zekerheid? Dan past de uitgebreide dekking het best bij u.

Doorlopende annuleringsverzekering 
Voor als er een kink in de kabel komt! Met de doorlopende annuleringsverzekering zijn 
al uw reizen (ook het weekendje weg) het hele jaar door verzekerd tegen annulering. 
De doorlopende annuleringsverzekering geldt niet alleen voordat u vertrekt. Ook als 
er tijdens uw vakantie iets gebeurt, waardoor u uw reis moet afbreken, ontvangt u het 
niet-gebruikte deel van de reissom terug. Theatervoorstellingen, evenementen en 
concerten vallen ook binnen deze ruime annuleringsverzekering. En moet u uw reis 
afbreken omdat een goede vriend of vriendin overlijdt? Dit is verzekerd met de unieke 
vriendendekking.

Extra annuleringsredenen
Als u een reis boekt, kunt u niet alle gebeurtenissen in de wereld voorzien. Met 
de dekking Extra annuleringsredenen wordt het annuleren vergoed bij ontradend 
reisadvies (code oranje of rood), een besmettelijke ziekte met aantoonbare 
gezondheidsrisico’s, natuurgeweld (aardbeving, storm, orkaan, tsunamie, vulkaan-
uitbarsting), terrorisme, binnenlandse onrusten en stakingen.

Samengestelde reis meeverzekerd 
Tegenwoordig boekt u uw vliegticket, huurauto en vakantieverblijf vaak los van 
elkaar. Als één van de onderdelen onverwachts niet doorgaat, dan worden ook de 
annuleringskosten van de andere onderdelen vergoed.

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u op reis gaat.
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Bepaal uw korting:
     2 verzekeringen 5%
       3 verzekeringen 7,5%
     4 verzekeringen of 

meer 10%

Woonpakket Plus

Tot 10% 
pakket-
korting!

 
   Opstal 
   Inboedel 
   Aansprakelijkheid 
   Rechtsbijstand 
   Ongevallen 
   Doorlopende reis 
   Doorlopende annulering
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Doorlopende reisverzekering standaard

Hulpverlening Werkelijke kosten

Extra vervoerskosten Werkelijke kosten

Extra verblijfkosten per dag € 75,- per persoon per dag

Telefoonkosten met de ANWB Alarmcentrale Werkelijke kosten

Telefoonkosten met anderen € 250,-

Aansprakelijkheid schade gehuurd vakantieverblijf € 600,-

Doorlopende reisverzekering
Aanvullende dekkingen Basis Uitgebreid

Medische kosten 
- in het buitenland
- in Nederland

Werkelijke kosten
Geen vergoeding

Werkelijke kosten
€ 1.600,-

Bagage € 2.000,- per persoon € 3.500,- per persoon

Geld N.v.t. € 350,- per persoon
€ 600,- per reisgezelschap

Extra hobby- en sportuitrusting N.v.t. € 3.500,- per reisgezelschap

Ongevallen 
- bij overlijden
- bij blijvende invaliditeit

 
€ 25.000,-
€ 75.000,-

 
€ 25.000,-
€ 75.000,-

Wintersport en bijzondere sporten   Onvoorziene kosten en schade aan uw uitrusting tijdens het uitoefenen van wintersport en 
avontuurlijke sporten.

Verkeersrechtsbijstand N.v.t. € 25.000,- per gebeurtenis

Reisrechtsbijstand N.v.t. € 25.000,- per gebeurtenis

Vervangend vervoer en verblijf Niet mogelijk Vergoeding kosten vervangend vervoer of 
vervangend verblijf.

Autohulpverzekering Niet mogelijk Regelen van reparatie bij ongeval of pech of 
repatriëring van een motorvoertuig.

Verlengen maximale reisduur Niet mogelijk Voor een reis langer dan 2 maanden en 
maximaal 6 maanden achter elkaar.

Zakenreis Niet mogelijk Verzekerd tijdens een reis en/of verblijf met 
zakelijk karakter.

Werelddekking Niet mogelijk Het standaarddekkingsgebied omvat Europa 
en deze is uit te breiden met werelddekking.

Doorlopende annuleringsverzekering Basis Uitgebreid

Standaard Vergoeding van de annuleringskosten tot € 1.500,- per verzekerde per reis.

Hoger verzekerd bedrag Standaard vergoeding verhoogd tot € 3.000,- per verzekerde per reis.

Luxe Niet mogelijk De volledige reissom wordt vergoed bij 
afbreken reis.

Huisdieren * Niet mogelijk Verzekerd als uw hond, kat of paard ernstig 
ziek wordt, een ernstig ongeval krijgt of 
overlijdt.

Zaakwaarnemer * Niet mogelijk Verzekerd als uw zaakwaarnemer ernstig ziek 
wordt, een ernstig ongeval krijgt of overlijdt.

Extra annuleringsredenen * Niet mogelijk Verzekerd als er sprake is van ontradend 
reisadvies, een besmettelijke ziekte, 
natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse 
onrusten en stakingen.

* Niet mogelijk in combinatie met Luxe.


