
Vakantieverzekering



Iedereen gaat graag op vakantie. 

Misschien hebt u uw volgende vakantie al 

geboekt. Bent u uw reisverzekering niet 

vergeten? Met de Vakantieverzekering van 

REAAL bent u het gehele jaar verzekerd. 

Zo hoeft u een jaar lang niet meer aan uw 

reisverzekering te denken en dat is wel zo 

eenvoudig. U kunt zich dan altijd volledig 

concentreren op de leuke dingen zoals het 

plannen van uw vakantie. 

De Vakantieverzekering van REAAL. 

Realist in verzekeren.

Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd

Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op 

vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één 

keer een verzekering hoeft te regelen. De REAAL Vakantie-

verzekering is een doorlopende reisverzekering die u een 

jaar lang zekerheid tijdens vakanties biedt. En dat al vanaf 

€ 23,– per jaar!

Keuzevrijheid

U kiest zelf hoe u verzekerd wilt zijn. De Voordelige Dekking 

is compleet, betaalbaar en geschikt als u bijvoorbeeld 

vaker korte reizen maakt. De Volledige Dekking biedt meer 

zekerheid voor lange reizen (twee maanden) en heeft onder 

andere als pluspunten rechtsbijstand en hogere verzekerde 

bedragen voor camera’s en geld. Het eigen risico voor 

bagage bedraagt bovendien slechts € 50,– in plaats van

€ 100,– bij de Voordelige Dekking. In het dekkings-

overzicht kunt u zien wat de overeenkomsten (in zwart) en 

de verschillen (in blauw) zijn tussen beide verzekeringen.

Extra zekerheid

Voor het verzekeren van specifi eke activiteiten zijn er enkele 

extra opties. Voor reizen buiten Europa is er de optie Wereld-

dekking, waardoor u net zoveel zekerheid hebt op Bonaire 

als in België. Bergwandelen en langlaufen zijn standaard 

verzekerd, maar als u gaat skiën is het belangrijk dat u ook 

de wintersportdekking kiest. Gaat u met de auto op 

vakantie? De aanvullende dekking voor autohulp geeft 

recht op uitgebreide hulpverlening bij een ongeval of 

brand onderweg en verzekert u van vervangend vervoer.



Extra compleet

De REAAL Vakantieverzekering is nog completer als u de 

aanvullende Annuleringsverzekering eraan koppelt. U kunt 

kiezen voor Annulering of Garantieannulering. Aantrekkelijk 

als u meer keren per jaar een reis boekt, want u regelt in 

één keer dat al deze vakanties onder de dekking vallen.

Wanneer u Annulering kiest, krijgt u annuleringskosten 

vergoed als de reis onverwacht niet door kan gaan of 

ontvangt u een afbreekvergoeding als de reis voortijdig 

wordt afgebroken. Bovendien wordt een vergoeding 

gegeven bij vertrek- of aankomstvertraging.

De Garantieannulering kent deze dekking ook, met het 

verschil dat zelfs de hele reissom wordt vergoed bij 

voortijdige beëindiging van de reis of een ziekenhuis- 

opname van vier of meer nachten. Zo kunt u later van een 

compleet nieuwe vakantie gaan genieten.

Wanneer de (Garantie)Annuleringsverzekering later dan 

zeven dagen na boekingsdatum van een vakantiereis wordt 

afgesloten, zijn voor die reis de gevolgen van gebeurtenissen 

die verband houden met bestaande ziekten, aandoeningen 

of afwijkingen uitgesloten van dekking.

Premieoverzicht

   Gezin Gezin

Voordelige Eén zonder met

Dekking persoon kinderen kinderen 1

Basisdekking € 23,00 € 43,00 € 60,00

Opties

• werelddekking € 16,00 € 28,00 € 43,00

• wintersport € 12,00 € 21,00 € 28,00

• autohulp          € 17,00 per auto

   Gezin Gezin

 Volledige Eén zonder met

 Dekking persoon kinderen kinderen 1

Basisdekking € 34,00 € 60,00 € 84,00

Opties

• werelddekking € 19,00 € 31,00 € 45,00

• wintersport € 12,00 € 21,00 € 28,00

• autohulp          € 17,00 per auto

Aanvullende Annuleringsverzekering

   Gezin Gezin

  Eén zonder met

  persoon kinderen kinderen 1

Annulering € 37,00 € 64,00 € 73,00

Garantie-

annulering € 44,00 € 76,00 € 89,00

1 Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Bij bovenstaande premies is 7% assuarantiebelasting verschuldigd.



Dekkingsoverzicht

Basisdekking Voordelige Dekking Volledige Dekking

• Verzekeringsgebied Europa Europa

• Maximale geldigheidsduur per reis 45 dagen 60 dagen

• Bijzondere sporten Langlaufen, bergwandelen, Langlaufen, bergwandelen,

  onderwatersport onderwatersport

• Hulp SOS International Kostprijs Kostprijs

• Extra reis-/vervoerskosten Kostprijs Kostprijs

• Reiskosten ziekenbezoek per polis € 250,00 € 250,00

• Verzendkosten medicijnen Kostprijs Kostprijs

• Opsporen, redden en dergelijke Kostprijs Kostprijs

• Telecommunicatiekosten € 150,00 € 150,00

• Schade logiesverblijven € 250,00 € 250,00

• Medische kosten huisdier € 125,00 € 125,00

• Vergoeding verlies no claim, op basisverzekering € 255,00 € 255,00

• Bagage, per reis, per persoon  € 2.500,00 1 € 3.000,00 1

 waaronder beeld-, geluid- en computerapparatuur € 800,00 1 € 1.250,00 1

 geld en cheques - € 500,00

 eigen risico per reis per polis € 100,00 € 50,00

• Rechtsbijstand - € 5.000,00

• Geneeskundige kosten in Nederland € 1.000,00 € 1.000,00

   in buitenland Kostprijs Kostprijs

   tandartskosten € 250,00 € 250,00

• eigen risico per gebeurtenis € 100,00 € 50,00

• Ongevallen

 • overlijden € 12.500,00 € 25.000,00

 • blijvende invaliditeit € 35.000,00 € 70.000,00

1 Per reis, per polis, maximaal twee keer dit bedrag.

   Annulering Garantie-annulering



  Annulering Garantieannulering

Maximumuitkering per persoon per reis 1 € 1.500,00 € 1.500,00

• Annuleringskosten voor aanvang van de reis Kostprijs Kostprijs

• Ongenoten reisdagen

 • vertraging bij vertrek langer dan acht uur Dagvergoeding Dagvergoeding

   maximaal drie dagen maximaal drie dagen

 • ziekenhuisopname (minimaal één overnachting):

  • tot en met drie overnachtingen Dagvergoeding Dagvergoeding

  • vier overnachtingen of meer Dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

 • voortijdige terugkeer Dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

1 Maximum per polis per jaar € 6.000,00 € 6.000,00

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.



www.reaal.nl
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Tussenpersoonnummer

Gegevens verzekeringnemer
Voorletters    Naam

Geslacht   Man  Vrouw Geboortedatum

Straat

Postcode    Woonplaats

(Post)bankrekening   Telefoon overdag   Telefoon ’s avonds

Ik kies voor
 De Voordelige Dekking  De Volledige Dekking

Ik vraag de verzekering aan voor
 Eén persoon   Gezin zonder kinderen  Gezin met kinderen

Geboortedatum oudste kind

Ik wens een aanvulling met
 Werelddekking (voor landen buiten Europa)

 Wintersport

 Autohulp

Aanvullende annuleringsverzekering
 Annulering   Garantieannulering

Ik wil de REAAL Vakantieverzekering laten ingaan op   (datum)

Aanvraag Vakantieverzekering



Verklaring

Ik verklaar met betrekking tot de te verzekeren personen:

• dat zij in de laatste acht jaren niet als verdachten of ter uitvoering van een opgelegde 

(straf )maatregel, in aanraking zijn geweest met politie of justitie in verband met 

wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, 

bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;

• dat hen geen verzekering is opgezegd of geweigerd of dat een verzekering tegen 

beperkende voorwaarden of verhoogde premie is geaccepteerd dan wel voortgezet;

• dat zij in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren geen schade hebben gehad.

Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat 

het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de 

verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de 

verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te 

zeggen. Als u heeft gekozen voor het betalen per automatische incasso, machtigt u met uw 

handtekening onderaan dit formulier, REAAL Schadeverzekeringen N.V. om de premie te 

incasseren tot wederopzegging van bovengenoemd bank-/girorekeningnummer.

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening


