GUIS & PARTNERS
Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
Bankieren

Reisverzekering
Gaat u op vakantie? Of gaat u met het hele gezin een weekendje weg? Zorg dan dat u goed verzekerd
bent met een passende reisverzekering. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf en kunt u
zorgeloos van uw reis genieten.
Met de juiste verzekering bent u verzekerd tegen verschillende ongemakken die tijdens of
voorafgaand aan uw reis kunnen plaatsvinden. U kunt ervoor kiezen om een kortlopende- of een
doorlopende reisverzekering op te nemen in uw totale verzekeringspakket. Gaat u op wintersport?
Of wilt u medische kosten meeverzekeren? Welke aanvullend modules u meeverzekerd bepaalt u
zelf. Zo betaalt u niet meer dan nodig en bent u altijd goed verzekerd.
Neemt contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of voor het afsluiten van een
verzekering.

Verschillende reisverzekeringen
KORTLOPEND
Deze verzekering sluit u af voor een specifieke reis. Gaat u slechts een enkele keer op vakantie? Dan
is deze verzekering wellicht iets voor u. U betaalt dan nooit teveel. U stelt uw aflopende
reisverzekering zelf samen. Kies voor Europadekking of Werelddekking. Bepaal aan de hand van de
extra modules zelf hoe uitgebreid uw dekking is.
DOORLOPEND
Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie? Denk hierbij ook aan een weekendje weg met
overnachting. Het loont dan om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Met een doorlopende
verzekering bent u het hele jaar door bij iedere reis goed verzekerd. Aan de hand van diverse
modules stelt u zelf u verzekering samen. Zo betaalt u alleen voor wat u zelf belangrijk vindt.

Aanvullende informatie
Polisvoorwaarden van onze volmachtproducten

→ Ga naar Downloads

Schadeformulier voor uw reis

→ Ga naar Downloads

Verzekeringskaart

→ Ga naar Downloads voor meer

•
•
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Verzekeringskaart Doorlopende Reisverzekering Nationale Nederlanden,
https://verzekeringskaarten.nl/nationale-nederlanden/Doorlopende-Reisverzekering-nieuw
Verzekeringskaart Doorlopende Annuleringsverzekering Nationale Nederlanden,
https://verzekeringskaarten.nl/nationale-nederlanden/Doorlopende-Annuleringsverzekering
Verzekeringskaart Doorlopende Reisverzekering Voorheen Delta Lloyd,
https://verzekeringskaarten.nl/nationale-nederlanden/doorlopende-Reisverzekering-dl

