AGA19*02 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie op deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Advieskaart

Annuleringsdekking
Samengestelde
reis

Allianz Global Assistance


Hotel
Curaçao



Vlucht
Curaçao Bonaire



Hotel
Bonaire



Vlucht
Bonaire Amsterdam

Optie 2
Volledige annulering van de overige onderdelen van de reis. Allianz Global
Assistance vergoedt dan de annuleringskosten. De totale vergoeding is maximaal
het verzekerde bedrag van de samengestelde reis en het uitgevallen onderdeel
zelf wordt niet vergoed.

Optie 1
De reis in aangepaste vorm voortzetten, Allianz Global Assistance vergoedt
hiervoor:
 De noodzakelijke extra verblijfskosten tot  75,- per persoon per dag, voor
maximaal 5 dagen.
 De noodzakelijke extra reiskosten om de reis alsnog te kunnen aanvangen
of voortzetten, tot maximaal  500,- per persoon.
 De annuleringskosten van gemist aansluitend vervoer, accommodatie of
andere reserveringen, tot maximaal  500,- per persoon.

Wat wordt vergoed als een onderdeel van de samengestelde reis uitvalt?
Bij uitval van een onderdeel van de samengestelde reis heeft de verzekerde
twee opties.

Optie 2
Volledige annulering van de overige onderdelen van de reis
Vergoeding voor:
6ccjaZg^c\h`dhiZckVcYZdkZg^\ZdcYZgYZaZckVcYZgZ^h

Optie 1
De reis in aangepaste vorm voortzetten
Vergoeding voor:
Yg^ZZmigVcVX]iZc]diZade8jgVVd
6ccjaZg^c\h`dhiZcYg^ZcVX]iZc]diZade7dcV^gZ
>cY^ZccddYoV`Za^_`dbWdZ`ZckajX]i7dcV^gZ"6bhiZgYVb

In dit voorbeeld valt de vlucht Curaçao - Bonaire uit wegens noodweer. Deze vertrekt pas drie dagen later. De verzekerde heeft dan twee opties:

Vlucht
Amsterdam Curaçao

Voorbeeld van een samengestelde reis

Wanneer dekking voor een samengestelde reis?
De verzekerde kan gebruik maken van de dekking ‘Samengestelde reis’ wanneer
een onderdeel van de reis onvoorzien uitvalt. Uitval kan veroorzaakt worden door
natuurgeweld, zoals bijvoorbeeld een aswolk of tsunami. Maar ook door oproer en
binnenlandse onlusten (een politieke opstand), een defect aan het los geboekte
vervoersmiddel of een plotselinge staking.

Samengestelde reis
Een samengestelde reis bestaat uit los geboekte onderdelen, zoals bijvoorbeeld
een vlucht, hotel en huurauto. Steeds meer Nederlanders boeken hun reis op deze
manier. Voor deze groep reizigers is de dekking ‘Samengestelde reis’ toegevoegd
aan de Kortlopende én Doorlopende Annuleringsverzekering. Tegen een extra
premie heeft de verzekerde recht op vergoeding bij uitval van een onderdeel
van de samengestelde reis. Zo ontstaat de mogelijkheid om de reis alsnog aan
te vangen of voort te zetten. Ook wordt de mogelijkheid tot volledige annulering
geboden. De verzekerde maakt hiervoor zelf de keuze. Bij de Kortlopende
Annuleringsverzekering betaalt de verzekerde een extra premie van 1% van de
reissom. De extra premie per jaar bij de Doorlopende Annuleringsverzekering is
 15,- (Hoofdverzekerde),  22,50 (Hoofdverzekerde + partner of kinderen) of
 31,50 (Hoofdverzekerde + partner + kinderen) exclusief assurantiebelasting.

