
Kortlopende Reis- en 
Annuleringsverzekering

Kortlopende reisverzekering pakket de Jong Intra
Wij hebben een reisverzekering speciaal voor u samengesteld binnen het aanbod van Unigarant met als dekkingsgebied Europa. 

Uw voordelen op een rij…….
	■ Ook als u naar een bestemming gaat met een oranje of rood reisadvies bent u met deze reisverzekering verzekerd voor onvoor-

ziene en medische kosten, die corona gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld als u tijdens de reis corona krijgt of in quarantaine moet.
	■ Als er iets gebeurt, krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale. Op elk moment van de dag waar u ook bent.
	■ Tijdens uw reis bent u verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw bagage.
	■ Ook bent u verzekerd voor medische kosten voor als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis belandt.
	■ U krijgt de kosten vergoed als u (of uw kind) per ongelijk schede aanricht aan uw vakantieverblijf.
	■ Uw kinderen tot 5 jaar zijn gratis mee verzekerd.

Premieoverzicht

Uitgebreid pakket de Jong Intra € 2,38 per persoon per dag*

Autohulpverzekering en vervan-
gend vervoer

Meerprijs: € 3,06 per dag (met een minimum van € 30,60)

Wintersport / bijzondere sporten Meerprijs: € 1,04 per persoon per dag*

Werelddekking Meerprijs: € 1,06 per persoon per dag*

* Bovengenoemde premies zijn exclusief € 6 poliskosten en assurantiebelasting.

Vergoedingen
Hulpverlening Werkelijke kosten

Extra vervoerskosten Werkelijke kosten

Extra verblijfskosten per dag Max. € 75 per persoon per dag

Telefoonkosten met de ANWB alarmcentrale of andere steunpunten Werkelijke kosten

Telefoonkosten met anderen Max. € 250 

Schade aan uw gehuurde vakantieverblijf Max. € 1.100 

Medische kosten In het buitenland Werkelijke kosten

In Nederland Max. € 1.600

Bagage Max. € 4.100 per persoon, 
waaronder:

Brillen en contactlenzen, (huur)fiets en fietsaanhanger, mobiele 
telefoon, hobby- en sportuitrusting, prothesen, hoorapparaten en 
tandbeugels, cadeaus en souvenirs die u op reis gekocht heeft.

Max. € 1.100 per persoon

Digitale/elektronische apparatuur (foto/filmapparatuur, laptop, tablet) Max. € 3.100 per reisgezelschap

Autoradio, navigatie, gereedschap en reserveonderdelen Max. € 1.600 per reisgezelschap

Ongevallen Bij overlijden € 35.000 

Bij blijvende invaliteit € 100.000

Kortlopende annuleringsverzekering basis de Jong Intra
Wij bieden u een annuleringsverzekering aan in samenwerking met Unigarant.

Uw voordelen op een rij…….
	■ U bent goed verzekerd tegen de kosten als u uw reis of vakantie moet afzeggen door ziekte, overlijden of een ongeval.
	■ Moet u eerder naar huis? U kunt ook de dagen dat u niet van uw vakantie kunt genieten vergoed krijgen.
	■ U bent ook verzekerd bij ernstige vertraging.
	■ Scherpe premie en vriendelijke voorwaarden.
	■ U staat niet voor onaangename verrassingen.

Premieoverzicht

Kortlopende annuleringsverzekering basis de Jong Intra 5,61% van de totale reissom*

* Bovengenoemde premie is exclusief € 6 poliskosten en assurantiebelasting.

Voor een volledig dekkingsoverzicht verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden van Unigarant. 
Klik hier voor: VOORWAARDEN KORTLOPENDE REIS-/ANNULERINGS-VERZEKERING

www.dejongintra.nl/pdf/verzekering-kortlopend.pdf


Onderneming:

Product:

Kort lo pen de	an nu le rings ver ze ke ring
Informatiedocument	over	het	verzekeringsproduct

Uni ga rant	Ver ze ke rin gen,	scha de ver ze ke raar,	vergunning:	12011826	(NL)
Uni ga rant	Kort lo pen de	An nu le rings ver ze ke ring

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden
staat	uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Kunt	u	onverwachts	niet	op	reis?	Dan	vergoedt	deze	verzekering	de	kosten	van	het	annuleren	van	uw	reis.	Of	moet	u	uw	reis	tussentijds	afbreken?
Dan	vergoedt	deze	verzekering	de	dagen	dat	u	er	geen	gebruik	van	kon	maken.	U	bent	ook	verzekerd	voor	de	kosten	van	het	annuleren	van	een
bezoek	aan	een	concert	of	theatervoorstelling.

Wat	is	ver ze kerd?
Op	deze	kaart	staan	de	belangrijkste
annuleringsredenen.	Je	krijgt	ook	een	vergoeding	bij
een	vertraging	op	de	heenreis	van	meer	dan	8	uur.

Ge zond heid
Wij	vergoeden	het	annuleren	van	uw	reis	bij	een
ernstig	ongeval,	ernstige	ziekte	of	overlijden	van:
Een	verzekerde.	Een	familielid	in	de	1e	en	2e	graad
of	een	huisgenoot.	Of	wanneer	een	familielid	in	de
3e	graad	overlijdt.

Extra	informatie

Ook	bij	overlijden	van	een	goede	vriend(in)	tijdens	de
reis	vergoeden	wij	de	kosten	van	annulering.

Fa mi lie
Wij	keren	uit	bij	een	ernstig	ongeval,	ernstige	ziekte
of	overlijden	van	uw:	Echtgenoot	of	levenspartner.
Ouders,	stiefouders	of	pleegouders.	Broers	en
zussen.	Kinderen,	stiefkinderen	of	pleegkinderen.
Overgrootouders.	Kleinkinderen.

Extra	informatie

Ook	keren	we	uit	bij	het	overlijden	tijdens	de	reis	van
uw	goede	vriend	of	vriendin.

Werk
Wanneer	u	buiten	uw	schuld	werkloos	wordt	en	de
datum	van	het	ontslag	ligt	uiterlijk	een	maand	na	het
einde	van	de	reis.	Dan	vergoeden	wij	de	kosten	van
annulering.

Extra	informatie

Wij	vergoeden	de	kosten	van	annulering	van	de	reis
als	u	voor	vertrek	of	tijdens	de	reis	aan	uw	nieuwe
baan	begint.

Wo ning
Wij	vergoeden	de	kosten	van	annulering	als	u	uw
reis	moet	annuleren	omdat	u	een	huurwoning	krijgt
toegewezen.	En	bij	koop	of	verkoop	van	uw	woning.

Extra	informatie

Of	als	u	door	ernstige	schade	aan	uw	eigendommen,
woning	of	bedrijfsgebouw	zelf	ter	plaatse	moet	zijn.

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

Heeft	u	de	annuleringsverzekering	meer	dan	7
dagen	na	de	boekingsdatum	afgesloten?	Dan	is
schade	die	verband	houdt	met	reeds	bestaande
ziekte,	aandoening	of	afwijking	bij	u,	uw	huisgenoten
of	familieleden	in	de	1e	of	2e	graad,	niet	verzekerd.

Schade	die	is	ontstaan	door	onlusten	waarbij
(vuur)wapens	zijn	gebruikt	met	als	doel	het
bestaande	gezag	omver	te	werpen.	Schade	als	u
inkomsten	misloopt.	Als	de	reden	van	annulering	op
het	moment	van	het	aanvragen	van	de	verzekering
te	voorzien	was.

Ramp	op	de	reis be stem ming
Het	annuleren	van	uw	reis	vanwege	een
burgeroorlog	of	atoomkernreactie	in	het	vakantieland
is	niet	verzekerd.	De	reisorganisatie	of	het
Calamiteitenfonds	vergoedt	soms	(een	deel	van)	de
schade.

Extra	informatie

Wanneer	u	de	dekking	Extra	annuleringsredenen
meeverzekert	bent	u	ook	verzekerd	bij	negatief
reisadvies,	besmettelijke	ziekte,	natuurgeweld,
terrorisme,	buitenlandse	onlusten	en	stakingen.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Moet	uw	reisgenoot	met	een	andere
annuleringsverzekering	de	reis	annuleren?	En	wilt	u
daardoor	zelf	niet	meer	op	reis?	Dan	is	dat	verzekerd
als:	•	de	reden	van	de	annulering	is	verzekerd
volgens	de	polisvoorwaarden;	•	u	alleen	reizend
wordt;	•	u	en	uw	reisgenoot	samen	heen	en	terug
zouden	reizen.

Maxi ma le	ver goe ding
Wij	vergoeden	de	annuleringskosten	die	u	na
annulering	moet	betalen.	Als	u	de	reis	tussentijds
afbreekt,	vergoeden	wij	de	kosten	over	de	niet
genoten	vakantiedagen.

https://www.unigarant.nl/globalassets/media/voorwaarden/unigarant/reis-annulering-kra-ugi.pdf


Keuze:	zelf	sa men ge stel de	rei zen
Heeft	u	zelf	alle	onderdelen	van	uw	reis,	los	van
elkaar,	geboekt	en	heeft	u	deze	aanvullende	dekking
afgesloten?	En	valt	er	een	onderdeel	uit,	vanwege
een	verzekerde	annuleringsreden,	waardoor	de	hele
reis	niet	door	kan	gaan	of	niet	voorgezet	kan
worden?	Dan	vergoeden	wij	de	kosten	van
annulering.

Voor	wie?
U	kunt	de	kortlopende	annuleringsverzekering
afsluiten	voor	uzelf,	uw	partner	en/of	uw	kinderen.
Ook	kunt	u	niet-huisgenoten	meeverzekeren.

Keuze:	Extra	an nu le rings re de nen
U	bent	aanvullend	verzekerd	voor	de	kosten	van	het
annuleren	van	de	reis	als	er	sprake	is	van:	negatief
reisadvies	van	Ministerie	van	Buitenlandse	zaken;
besmettelijke	ziekte;
natuurgeweld;	terrorisme;	binnenlandse	onrusten,
oproer	in	het	land	van	bestemming;	een	plotseling,
onaangekondigde	staking.

Keuze:	Luxe	an nu le ring
Bij	het	tussentijds	afbreken	van	de	reis	vergoeden	wij
de	volledige	reissom	tot	het	maximum	verzekerd
bedrag.

Waar	ben	ik	ge dekt?
De	hele	wereld.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te	voorkomen
en	te	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	En	geef	veranderingen	in	uw	situatie	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
Betalen	kan	via	een	automatische	incasso.	Of	u	maakt	zelf	het	bedrag	over.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	het	polisblad	staat.	En	eindigt	op	de	laatste	dag	van	uw	reis.	Verandert	er	iets	in	uw
situatie?	Meld	dat	dan	aan	uw	adviseur	of	aan	ons.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
De	verzekering	stopt	vanzelf	aan	het	einde	van	uw	reis.
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Onderneming:

Product:

Kort lo pen de	reis ver ze ke ring
Informatiedocument	over	het	verzekeringsproduct

Uni ga rant	Ver ze ke rin gen,	scha de ver ze ke raar,	vergunning:	12011826	(NL)
Uni ga rant	Kort lo pen de	Reis ver ze ke ring

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden
staat	uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	vergoedt	schade	als	u	op	reis	bent.	Bijvoorbeeld	bij	een	ongeval,	ziekte,	overlijden,	beschadiging	of	diefstal.	De	kortlopende
reisverzekering	loopt	vanaf	de	begindatum	van	uw	reis	tot	en	met	de	laatste	dag	van	uw	reis.

Wat	is	ver ze kerd?
U	bent	standaard	verzekerd	voor:	Hulpverlening	van
de	ANWB	Alarmcentrale	en	Onvoorziene	Uitgaven.
Calamiteit.	Aansprakelijkheid	voor	schade	aan	het
gehuurde	vakantieverblijf	tot	maximaal	€	1.100,-.	U
kunt	zelf	kiezen	voor	aanvullende	dekkingen.

Extra	informatie

Bij	een	ongeluk,	ziekte	of	overlijden	verleent	de
ANWB	Alarmcentrale	hulp.	Ook	regelt	en	verzorgt	de
Alarmcentrale	de	noodzakelijke	medische
begeleiding	tijdens	de	terugreis	en	geven	advies.
Een	calamiteit	is	een	abnormale	schadegebeurtenis
veroorzaakt	door	bijvoorbeeld	een	ernstig
vliegtuigongeval,	molest	zoals	(burger)oorlog,
opstand,	oproer	of	terrorisme.

Keuze:	me disch
Wij	vergoeden	de	kosten	van:	(Tand)artsenbezoek,
door	(tand)arts	voorgeschreven	behandelingen,
onderzoeken	en	medicijnen.	Röntgenfoto’s,
ziekenhuisopname	en	operatie.	Wij	adviseren	u	altijd
eerst	met	de	ANWB	Alarmcentrale	te	overleggen.

Extra	informatie

De	dekking	Medische	kosten	is	een	aanvullende
dekking	op	uw	ziektekostenverzekering.	Uw
zorgverzekering	dekt	niet	in	alle	landen	alle
zorgkosten.	Wij	vergoeden	het	wettelijke	eigen	risico
van	uw	zorgverzekering.	Het	door	u	gekozen	vrijwillig
eigen	risico	op	uw	zorgverzekering	vergoeden	wij
niet.

Keuze:	ba ga ge
Bij	de	variant	Basis	is	het	verzekerd	bedrag	per
schadegebeurtenis	max.	€	2.000,-,	met	een
standaard	eigen	risico	van	€	100,-.	Deze	kunt	u
verlagen	tot	€	50,-.	Bij	de	variant	Uitgebreid	is	dit
bedrag	max.	€	4.100,-,	en	u	heeft	geen	eigen	risico.
U	kunt	wel	kiezen	voor	een	eigen	risico	van	€	50,-.

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

Er	gelden	voorwaarden.	We	verwachten	bijvoorbeeld
dat	u	uw	spullen	goed	opbergt.

Schade	ontstaan	door	opzet,	roekeloos	gedrag	of
grove	schuld.	Schade	ontstaan	door	(poging	tot)
fraude.	Schade	die	is	ontstaan	terwijl	u	onder	invloed
was.	Bijvoorbeeld	van	alcohol,	medicijnen,	drugs,	of
soortgelijke	middelen.

Reis ad vies	van	de	over heid
Heeft	uw	bestemming	een	negatief	reisadvies	van
het	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken?	Dan	is	uw
reis	niet	verzekerd.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Kijk	goed	naar	de	verschillen	tussen	de	varianten
Basis	en	Uitgebreid.

Eigen	ri si co
Eigen	Risico	Bagage
Variant	Basis:	standaard	€	100,-	of	keuze	voor
€	50,-.	Variant	Uitgebreid:	standaard	€	0,-	of	keuze
voor	€	50,-.

https://www.unigarant.nl/globalassets/media/voorwaarden/unigarant/reis-annulering-kra-ugi.pdf


Keuze:	bij zon de re	spor ten
U	bent	verzekerd	voor	het	beoefenen	van	wintersport
en	bijzondere	sporten.	Wij	vergoeden	o.a.	de
onvoorziene	uitgaven,	kosten	skilessen	en	skipas
voor	de	dagen	dat	u	door	ziekte,	ongeval	of
aandoening	er	geen	gebruik	van	kan	maken.

Extra	informatie

Ook	vergoeden	wij	beschadigde,	verloren	of	gestolen
uitrusting	en	de	huur	van	vervangende	uitrusting.	U
bent	alleen	verzekerd	voor	de	medische	kosten	als	u
de	aanvullende	dekking	medische	kosten	heeft
afgesloten.

Keuze:	pech	op	reis
Bij	pech	of	van	buitenkomende	schadegebeurtenis
tijdens	de	reis	met	uw	auto,	motor,	camper,	caravan
of	vouwwagen	krijgt	u	hulp	van	de	ANWB
Alarmcentrale.

Extra	informatie

U	krijgt	hulp	als	uw	motorvoertuig	en/of	aanhanger
niet	binnen	twee	werkdagen	gerepareerd	kan
worden.	Tevens	worden	loonkosten	bij	hulp	langs	de
weg	vergoed.	En	noodzakelijke	kosten	van	transport
en	berging	naar	dichtstbijzijnde	garage.

Keuze:	on ge val len
Als	u	of	de	meeverzekerde	personen	als	gevolg	van
een	ongeval	tijdens	de	reis	komt	te	overlijden	of
blijvend	invalide	wordt,	keren	wij	een	bedrag	uit.	Bij
overlijden	keren	wij	een	vast	bedrag	uit.	Bij	blijvende
invaliditeit	keren	wij	uit	op	basis	van	een	percentage
van	het	verzekerde	bedrag.

Extra	informatie

Het	percentage	bij	blijvende	invaliditeit	wordt
vastgesteld	door	een	medisch	adviseur.

Keuze:	kort lo pen de	an nu le rings ver ze ke ring
Heeft	u	een	reis	geboekt,	maar	kunt	u	onverwachts
niet	gaan?	Dan	vergoedt	deze	verzekering	de	kosten
voor	het	annuleren	van	uw	reis.	Moet	u	uw	reis
tussentijds	afbreken?	Dan	vergoeden	wij	de
reisdagen	waarvan	u	en	uw	reisgenoten	geen
gebruik	meer	van	konden	maken.

Extra	informatie

U	bent	ook	verzekerd	voor	het	annuleren	van	een
bezoek	aan	een	concert	of	theatervoorstelling.	Een
overzicht	van	de	dekkingen	van	de
annuleringsverzekering	vindt	u	op	de
verzekeringskaart	die	bij	de	Kortlopende
Annuleringverzekering	staat.



Keuze:	Ver van gend	ver voer	en	ver blijf
U	heeft	recht	op	vergoeding	als	het	motorvoertuig,
fiets,	caravan,	vouwwagen	of	tent
niet	meer	gebruikt	kan	worden	door:	een	onvoorzien
van	buitenkomende	schadegebeurtenis	in	de	periode
vanaf	30	dagen	voor	de	start	van	de	reis	tot	het
einde	van	de	reis;	een	mechanische	storing	in	de
periode	vanaf	twee	dagen	voor	de	start	van	de	reis
tot	het	einde	van	de	reis.

Extra	informatie

De	kosten	voor	het	huren	van	een	vervangend
motorvoertuig	en/of	vervangend	verblijf	voor
maximaal	30	dagen	worden	vergoed.

Waar	ben	ik	ge dekt?
Bij	de	variant	Basis	bent	u	verzekerd	in	Europa	(inclusief	Rusland	tot	de	Oeral	en	Kaukasus,	IJsland,	Madeira,	Azoren,	Canarische
Eilanden	en	niet-Europese	landen	of	delen	van	landen	aan	de	Middellandse	Zee).	Kiest	u	voor	de	variant	Uitgebreid	dan	kunt	ue
kiezen	tussen	Europa-	of	Werelddekking.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te	voorkomen
en	te	beperken	(let	goed	op	uw	spullen).	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	En	geef	veranderingen	in	uw	situatie	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	betaalt	premie	per	persoon	en	per	vakantiedag.	Betalen	kan	via	een	automatische	incasso.	Of	u	maakt	zelf	het	bedrag	over.
Kinderen	tot	en	met	4	jaar	zijn	gratis	meeverzekerd.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	het	polisblad	staat.	En	eindigt	op	de	laatste	dag	die	vermeld	staat	op	het	polisblad.
Verandert	er	iets	in	uw	situatie?	Meld	dat	dan	aan	uw	adviseur	of	aan	ons.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
De	verzekering	stopt	vanzelf	aan	het	einde	van	uw	vakantie.
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