Vaar Vakantie Polis

De voordelen op een rij
Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor
watersportvakanties
Dekking voor gevolgschade/
waarborgsom
Betrouwbare en snelle hulp
door ANWB Alarmcentrale

Steeds meer mensen kiezen voor een actieve vakantie op het water. Als huurder
van een zeil- of motorboot kan het echter voor of tijdens de reis tegenzitten. Om
uw vakantie dan toch zo prettig mogelijk te laten doorgaan, heeft Unigarant de
Vaar Vakantie Polis ontwikkeld: een reis- en annuleringsverzekering speciaal
toegesneden op de watersport.

Reisverzekering

Optionele dekkingen

De reisverzekering is een complete
kortlopende reisverzekering. Tijdens uw
vakantie is uw bagage verzekerd tegen
verlies en diefstal. Bovendien kunt u
rekenen op de betrouwbare en snelle hulp
door de ANWB Alarmcentrale. Ook de
medische kosten zijn verzekerd. In de tabel
op de volgende pagina kunt u meteen zien
wat de reisverzekering u te bieden heeft.

Gevolgschade/waarborgsom

Indien u als huurder van een zeil of
motorschip (zonder schipper) schade
aan het gehuurde schip aanbrengt,
kunt u aansprakelijk worden gesteld
voor de gederfde huuropbrengsten als
het schip een bepaalde periode niet
verhuurd kan worden (zie artikel 10 lid 1
van de Hiswa Algemene Voorwaarden
Huur en Verhuur Pleziervaartuigen).
Met de gevolgschadeverzekering van
de Vaar Vakantie Polis bent u ook voor
deze aansprakelijkheid verzekerd. De
waarborgsom die u bij vertrek moet betalen
is meeverzekerd tot maximaal € 2.500,- als
er schade is ontstaan. Het eigen risico
bedraagt 15% van de waarborgsom.

U heeft de keuze uit drie vaargebieden:
Benelux, Europa of de rest van de wereld.
Bij annulering van de gehele reis wordt
het verschuldigde deel van de reissom
vergoed. Bij onderbreking of afbreking van
de reis volgt een pro-rata uitkering. Het is
niet mogelijk een annuleringsverzekering of
storm- ijs en mistdekking binnen 28 dagen
voor vertrek te sluiten tenzij de verzekering
wordt gesloten direct tijdens het boeken.

Storm-, ijsgang- en mistdekking

Annuleringsverzekering
De annuleringsverzekering vergoedt de
annuleringskosten indien u een geboekte
reis niet kunt maken in verband met een
ernstige verhindering, zoals een ongeval,
ziekte of overlijden van familieleden in de
eerste of tweede graad. Ook het risico dat
het schip waarmee u vaart uitvalt als gevolg
van brand of explosie, is meeverzekerd.

Groepsannulering

Wanneer het reisgezelschap uit meer dan
tien personen bestaat, kunt u als optie een
groepsannulering sluiten. Meeverzekerd zijn
dan de kosten van annulering als gevolg
van het overlijden van een lid van het
reisgezelschap.

Heeft u een schip gehuurd dan kunt u de
storm-, ijsgang- en mistdekking sluiten.
Indien de schipper vanwege storm
(windsterkte minimaal 7 Bft., volgens
KNMI), ijsgang of mist besluit één of
eerdere dagen niet uit te varen, keert deze
verzekering uit. Indien u een schip heeft
gehuurd zonder schipper en u besluit
vanwege bovengenoemde reden niet uit te
varen, hebben wij hiervan een verklaring
nodig van de jachtverhuurder. Er wordt ook
uitgekeerd wanneer er tussen 9.00 uur en
21.00 uur maximaal twee uur is gevaren.
De verzekering moet echter wel minimaal
vier weken voor de datum van vertrek zijn
afgesloten.

RSP76 (03-16)

Groepsannulering uitgebreid

Met deze optie zijn ook de kosten van
annulering verzekerd als gevolg van een
(levensbedreigende) ziekte of overlijden van
een willekeurig lid van het reisgezelschap.

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Dekking reisverzekering
Reisbagage
Reisbagage

Tot € 3.000,- per persoon per reis verzekerd

Kijkers, foto-, film- en video-apparatuur

€ 1.500,-

Sieraden en horloges

tot € 300,

Brillen, contactlenzen en prothesen

tot € 300,

Schade aan goederen in logies verblijven

tot € 300,

Kano’s, surfplanken en opblaasboten

tot € 300,

Eigen risico

€ 75,- per reisgezelschap per gebeurtenis

Buitengewone kosten
Kosten van vervoer van zieken, gewonden en
Op basis van de kostprijs
overledenen
Extra reis- en verblijfkosten bij ziekte en
ongeval

Op basis van de kostprijs

Extra kosten van terugkeer wegens
overlijden of levensgevaar van familie
(1e of 2e graad)

Op basis van de kostprijs

Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale

Op basis van de kostprijs

Ongevallen
In geval van overlijden:
- Kinderen tot en met 15 jaar

€ 5.000,

- Personen van 16 tot en met 70 jaar

€ 25.000,-

- Personen vanaf 71 jaar

€ 5.000,-

In geval van blijvende invaliditeit:
- Kinderen tot en met 15 jaar

maximaal € 75.000,-

- Personen van 16 tot en met 70 jaar

maximaal € 50.000,-

- Personen vanaf 71 jaar

maximaal € 5.000,-

Medische kosten
Voor personen wonend in Nederland:
- In Nederland

tot € 1.000,-

- In het buitenland

tegen kostprijs

Voor personen wonend buiten Nederland:
- In het land waar men woont

tot € 1.000,-

- In een ander land dan waar men woont

tot € 22.700,-

Tandheelkundige kosten
Tandheelkundige kosten

€ 300,- per gebeurtenis

Telecommunicatiekosten
Contact met ANWB-Alarmcentrale

Noodzakelijke kosten

Overige contacten

tot een max. van € 100,- per gebeurtenis

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Plus

Direct verzekeren
bij
	
 uw de jachtverhuurder

Informatie

Preventietip

n.t.b.

Document

Adviseur

Wijzigen

Wilt u de Unigarant Vaar
Vakantie Polis sluiten of
wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met
uw jachtverhuurder of kijk
op www.unigarant.nl.

Dekkingen
Vrije tijd

Dekking

Welke huurders?

Reisverzekering

Alle huurders

Dekkingsgebied Benelux

€ 0,95 per persoon/per dag

Dekkingsgebied Europa

€ 1,25 per persoon/per dag

Dekkingsgebied Wereld

€ 2,35 per persoon/per dag

Annuleringsverzekering

Let op!
Bij iedere gesloten verzekering
heeft u een bedenktijd van
14 dagen na dagtekening.
Binnen deze periode kunt u de
polis ongedaan maken.
Voor deze verzekering
brengen wij u kosten en
assurantiebelasting in rekening.
De gemaakte kosten zijn voor
het opmaken van de polis en
het uitvoeren van een mutatie
van de polis.
	De brochure geeft uitleg op
hoofdlijnen. Voor de volledige
tekst verwijzen u graag naar de
polisvoorwaarden.

Premie

Alle huurders

4,65% van de arrangementprijs

(optioneel) groepsannulering

1,02% van de arrangementprijs

(optioneel) groepsannulering
uitgebreid

1,86% van de arrangementprijs

Gevolgschade/waarborgsom
(dekking Benelux of Europa)

Schip zonder
schipper

Huurprijs tot € 2.000,-

€ 42,-

Huurprijs vanaf € 2.000,-

€ 88,-

Eigen risico 15% van de
waarborgsom
Storm-, ijsgang- en mistdekking
(dekking Benelux of Europa)

Alle huurders

Voorjaars- en zomertarief (mei t/m sep)

1,86% van de huurprijs schip

Najaars- en wintertarief (okt t/m apr)

3,72% van de huurprijs schip

Ingangsdatum is bepalend voor
premie
Minimumpremie

21

Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

De premies zijn exclusief
assurantiebelasting

€ 15,-

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

