
 

VERZEKERINGEN 
 
Vind jij het ook zo belangrijk om volledig zonder zorgen op reis te vertrekken ? Check                
daarom de verschillende verzekeringsformules van Allianz Global Assistance die       
door UniTrips als erkend tussenpersoon aangeboden worden. 
 
Zoals in onze reisvoorwaarden vermeld staat, is het voorstellen van een reisverzekering            
verplicht en bevelen we het afsluiten van een annulatie- en/of reisverzekering dringend aan.             
Een reisverzekering is overigens ook nog geldig tijdens de reis. Allianz Global Assistance             
beschikt over een eigen alarmcentrale die bij eventuele calamiteiten snel en vakkundig            
optreedt. Tevens is het onze ervaring dat Allianz Global Assistance eventuele schadeclaims            
in zeer korte tijd afhandelt. 
 
Tot slot: deelnemers die zich samen inschrijven op een reis raden we aan om een               
reisverzekering af te sluiten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Bij een eventuele          
repatriëring van je reisgenoot voorkom je zo dat je als medereiziger (met een andere              
verzekering) geen toestemming krijgt om ook zonder kosten terug te keren. 
 
FORMULES 
 
Een jaarlijkse of tijdelijke formule : kies het contract dat het best aan uw behoeften           
beantwoordt. Ga je verschillende keren per jaar op vakantie? Reis je naar verre en vaak               
duurdere bestemmingen ? Reis je eveneens voor het werk? Of ga je gewoon graag zonder               
zorgen door het leven?  Kies dan voor één van onze jaarformules. 
 
Ben je op zoek naar een volledige bescherming tijdens de hele duur van uw reis? Met een                
tijdelijke formule ben je uitstekend beschermd. Zelfs voor het vertrek indien je contract            
ook een annuleringsverzekering bevat. 
  
Productfiche jaarformules : 

▪ World Full Protection 
▪ World Gold Protection 
▪ World Royal Protection 
▪ Algemene voorwaarden jaarlijkse formules 

  
Productfiche tijdelijke formule : 

▪ Annulatieverzekering à la Carte 
▪ Exclusive World Selection 
▪ Vergelijkingskaart Tijdelijke Formules 
▪ Algemene voorwaarden tijdelijke formule 

  
De productfiches van de belangrijkste jaarlijkse en tijdelijke formules kan je hier raadplegen. 
Voor meer inlichtingen neem je best even contact op met het reiskantoor van UniTrips. 
 
Email : info@unitrips.be 

UniTrips bvba 
info@unitrips.be 

+32 496 68 89 87 

http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/WFP_NL.pdf
http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/WGPA_NL.pdf
http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/WRPA_NL.pdf
http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/02_AGA02_N_07-14.pdf
https://www.allianz-assistance.be/v_1507023022709/media/documents/Brochure_tijdelijk_2017_NL.pdf
http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/Exclusive%20World%20Selection%20-%20NL.pdf
https://www.allianz-assistance.be/v_1507025648797/media/documents/Vergelijking_tijdelijke_producten_AGA.pdf
http://www.allianz-global-assistance-partners.be/Extranet/images/02_AGA_01_n_07-16b.pdf
mailto:info@unitrips.be

