
Aanvraagformulier
Met dit aanvraagformulier regel ik de 

Annuleringsverzekering van mijn keuze.

Gegevens verzekeringnemer

Voorletters   Man      Vrouw

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Telefoon

Uw financieel adv.

Polisnummer huidige Vakantieverzekering

Ik wens mijn huidige Vakantieverzekering 

uit te breiden met de module:

  Annulering

  Garantie-annulering

Ik wil de REAAL Annuleringsverzekering

laten ingaan op   /            /

Plaats

Datum

Handtekening

08
 6

2 
04

-0
4

Doorlopende 
Annuleringsverzekering
Eén keer regelen, nooit meer bij stilstaan

Regel het vandaag nog

Dit is een goed moment om de nieuwe aanvullende 

annuleringsverzekering van REAAL af te sluiten. Dan bent u 

voortaan altijd goed verzekerd. Bij elke boeking, voor elke 

vakantie. Daarom: vul het aanvraagformulier nu in en stuur 

het op. Dan heeft u er verder geen omkijken meer naar!

Meer informatie

U kunt het aanvraagformulier in deze folder direct invullen 

en aan uw financieel adviseur toesturen. Voor meer 

informatie over deze verzekering verwijzen wij u naar uw 

financieel adviseur.



U kent onze Vakantieverzekering. Daarmee gaat u altijd 

goed verzekerd op vakantie, het hele jaar door. Toch 

vraagt u zich misschien bij iedere reis nog af: heb ik geen 

annuleringsverzekering nodig? Zo ja, dan moet u dat 

telkens weer apart regelen.

Dat hoeft voortaan nooit meer. Aan uw Vakantieverzekering 

van REAAL kunt u heel gemakkelijk en voordelig een 

Doorlopende Annuleringsverzekering koppelen. U bent 

dan het hele jaar verzekerd voor annuleringskosten en 

vertragingskosten. Om de premie hoeft u het niet te 

laten. Zelfs als u maar twee keer per jaar op reis gaat, 

bent u al goedkoper uit dan met ‘losse’ annuleringsverz

ekeringen. En u heeft er geen omkijken meer naar! Net 

als bij de Vakantieverzekering, die met de Doorlopende 

Annuleringsverzekering helemaal compleet is.

Zo werkt het

U kunt kiezen uit twee varianten. De voordeligste dekking 

biedt de module ‘Annulering’. Er is ook een luxe-variant: de 

module ‘Garantie-annulering’.

Annulering

Als u de reis moet annuleren of afbreken worden de 

annuleringskosten vergoed of ontvangt u een 

afbreekvergoeding. Ook ontvangt u een vergoeding bij 

vertreks- of aankomstvertraging. 

Garantie-annulering

Als u de reis moet annuleren worden de annuleringskosten 

vergoed of ontvangt u een afbreekvergoeding. 

Ook ontvangt u een vergoeding bij vertreks- of 

aankomstvertraging. Als u de reis moet afbreken, of als u 

vier nachten of meer in een ziekenhuis moet worden 

opgenomen, wordt zelfs de hele reissom vergoed. Deze 

module stelt u dus in staat om later van een compleet 

nieuwe vakantie te genieten!

Voor beide varianten is de maximale uitkering  1.361,- per 

persoon per reis en in totaal maximaal  5.445,- per jaar.

Om de premie hoeft u het niet te laten!

 Annulering  Garantie-

  annulering

Per persoon  36,30  43,11

Gezin zonder kinderen  63,53  74,87

Gezin met kinderen  72,60  88,49

De premie van uw Vakantieverzekering wordt met één van 

deze premies verhoogd. De premies zijn exclusief 7% 

assurantiebelasting.

REAAL brengt het premiebedrag van uw Doorlopende 

Annuleringsverzekering automatisch in rekening met de 

premie van uw Vakantieverzekering. 


