
Kortlopende 
Reisverzekering

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 € 2,60 per persoon per dag*

Autohulpverzekering en vervan-
gend vervoer

Meerprijs: € 3,40 per dag (met een minimum van € 30)

Wintersport / bijzondere sporten Meerprijs: € 1,13 per persoon per dag*

Werelddekking Meerprijs: € 1,15 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

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

klik hier voor de  
verzekeringskaart Unigarant

www.dejongintra.nl/pdf/verzekering-kortlopend.pdf
https://verzekeringskaarten.nl/public_cards/unigarant/kortlopendereisverzekering.html


Kortlopende 
Annuleringsverzekering

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.
	■ Ook als u vóór vertrek positief test op Corona en daardoor niet op vakantie kan.
	■ 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 6,12 % van de totale reissom*

* Bovengenoemde premie is exclusief € 6 poliskosten en assurantiebelasting.

klik hier voor de  
verzekeringskaart Unigarant

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

https://verzekeringskaarten.nl/public_cards/unigarant/kortlopendeannuleringsverzekering.html
www.dejongintra.nl/pdf/verzekering-kortlopend.pdf

