
 

  

 

 
 

 

Ga optimaal verzekerd op reis met de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering 
 
De zomervakantie staat voor de deur! Veel Nederlanders trekken er weer op uit om te genieten van een 
welverdiende vakantie. Een goede reisverzekering is daarbij onmisbaar. Wil je tijdens al jouw reizen 
verzekerd zijn? Kies dan voor een doorlopende reis- en annuleringsverzekering.  
 
Waarom een doorlopende reis- en annuleringsverzekering? 
 
De Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance is gemakkelijk, want al 
jouw vakanties voor het hele jaar zijn in één keer gedekt. Zo ben je verzekerd van de beste hulp als je 
die nodig hebt. De verzekering is op maat samen te stellen, dus je verzekert alleen wat je nodig hebt. 
En je betaalt nooit teveel.  
 
De Doorlopende Reisverzekering bestaat uit 5 algemene dekkingen, waarvan de dekking SOS 
hulpverlening de basis vormt. Je bepaalt zelf of je ook nog Medische kosten, Bagage, Ongevallen en 
Rechtsbijstand wil verzekeren om zo jouw verzekering compleet te maken. Bovendien kies je zelf de 
hoogte van je dekking door de Budget, Comfort of Premium variant af te sluiten. 
 
Voordelen  

• Je kiest zelf wat je verzekert 

• Wereldwijd eigen alarmcentrales 

• Gratis medisch advies en altijd in het Nederlands 

• Jongerenkorting voor reizigers tot 27 jaar 

• Alle privéreizen en weekendjes weg het hele jaar verzekerd 

• Inclusief Covid-19-dekking voor landen met een groen of geel reisadvies 
 
Covid-19-dekking op onze Doorlopende Reisverzekering: 

• Medische kosten wanneer je corona krijgt op je reisbestemming (alleen als je medische kosten 
hebt meeverzekerd). 

• Extra reis- en verblijfskosten wanneer je aan het einde van je verblijf in quarantaine moet, 
omdat jij of iemand uit jouw omgeving Covid-19 heeft opgelopen. 

• Zelfs wanneer de hele accommodatie door de overheid in quarantaine wordt gesteld (met 
uitzondering van cruiseschepen). 

 
Covid-19-dekking als je ook een annuleringsverzekering afsluit: 

• Vergoeding van de annuleringskosten als je corona krijgt vlak voor vertrek. 

• Vergoeding van de annuleringskosten als je in quarantaine moet omdat je in contact bent 
geweest met iemand die corona heeft. 

• Vergoeding van niet gebruikte vakantiedagen op je bestemming vanwege opname in het 
ziekenhuis door Covid-19.  

 
Meer informatie 
Wil je meer weten over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering? Neem dan contact met ons 
op. Wij helpen je graag. 

 


