Goed verzekerd erop uit!
Een rondreis door Thailand, kamperen op Texel of een weekendje weg?
Met onze reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd voor al je
reizen! Door de uitgebreide mogelijkheden kies je zelf de dekking die
aansluit bij jouw persoonlijke wensen.

volgende

Anker Doorlopende reisverzekering
Wij bieden drie varianten:

Instap
De keuze als je niet veel bagage meeneemt en maximaal 60 dagen aaneengesloten op reis
gaat. Uiteraard kun je deze variant uitbreiden met meerdere aanvullende dekkingen.

Comfort
De keuze als je regelmatig op vakantie gaat en goed verzekerd wilt zijn. Ga je alleen in
Nederland op vakantie? Dan biedt deze variant premiekorting op meerdere dekkingen.

Optimaal
De keuze als je vaak kostbare spullen meeneemt. Met deze variant ben je optimaal verzekerd.
Je bagage is namelijk tot maximaal € 5.000,- verzekerd.
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Voordelen Anker Doorlopende
reisverzekering
• Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
• 24/7 Anker Alarm Service voor hulpverlening
tijdens je reis
• Eigen risico aan bagage slechts € 50• Keuze geen eigen risico bij Comfort en Optimaal
• Keuze Wereld-, Europa-, of Nederlanddekking
• Optie Annuleringsdekking tot € 4.500,per persoon
• Optie voor Zakenreis

Korting op de Comfort dekking als je alleen in
Nederland reist.

• Uitbreiding aaneengesloten reisdagen
tot 180 dagen
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Kies je eigen dekking
Kies zelf welke reisvariant aansluit bij jouw persoonlijke wensen.

Maximale reisdagen
Uitbreiding reisdagen
Persoonlijke hulp

Instap

Comfort

Optimaal

60 dagen

90 dagen

90 dagen

180 dagen

180 dagen

✖
✔

✔

✔

Geneeskundige kosten buiten Nederland

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Bagage

€ 1.500,-

€ 3.500,-

€ 5.000,-

Geld
Ongevallen
Wintersport en bijzondere sporten
Hulp en vervangend vervoer
Extra sport- en hobbydekking
Zakenreis
Annulering

✔

➕

✖
➕
➕
➕
➕
➕
➕

➕
➕
➕
➕
➕
➕
➕

➕
➕
➕
➕
➕
➕
➕

✖

: Standaard 		
: Optioneel 		
: Niet mogelijk
Bovenstaand schema betreft een gedeelte van het dekkingsoverzicht. Bekijk voor het volledige overzicht onze verzekeringsafspraken.
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Annulering
Wil je ook je reis kunnen annuleren?
Kies dan zelf het verzekerde bedrag
welke bij jouw wensen past.
€ 1.500,- per persoon
€ 3.000,- per persoon
€ 4.500,- per persoon

Waarnemer

Huisdieren

Aanvullend verzekerd voor

Aanvullend verzekerd voor

annuleringskosten door

annuleringskosten als je

overlijden, ernstige ziekte of

huisdier (hond, kat, paard)

ongeval van je zaakwaarnemer

plotseling levensbedreigend ziek

of een extra verzekerde.

wordt, ernstig gewond raakt na
een ongeval of overlijdt.

Je kunt vier dekkingen aanvullend
meeverzekeren.

Concert- en
theaterticket

Natuurramp- en
terrorisme

Aanvullend verzekerd voor

Aanvullend verzekerd voor

annuleringskosten van een

annuleringskosten als je niet

bezoek aan een concert of

meer naar de oorspronkelijk

theatervoorstelling.

geboekte bestemming kunt
reizen door een natuurramp of
terrorisme.
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over Anker Insurance

Over Anker Insurance
Wij zijn niet alleen een nicheverzekeraar met meer dan
100 jaar ervaring, maar ook de specialist op het gebied
van Rechtsbijstand, Reis en Recreatie. Als verzekeraar
bieden we net dat beetje meer. Samen met onze
volmachten, partners en adviseurs zorgen wij ervoor dat
iedere klant goed verzekerd is.

Bij ons kan je meer verzekeren dan alleen je reis. Ook voor
jouw fiets, caravan of recreatie- en hobbyartikelen hebben
wij uitgebreide mogelijkheden. Kies daarom samen met je
adviseur voor Anker Insurance!
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Anker Insurance is onderdeel van Anker Insurance Company
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

