
Aegon
Met de doorlopende reisverzekering van Aegon krijg je de annuleringskosten vergoed als je
een allriskdekking hebt. Ook moet je de reis hebben geboekt voordat er sprake was van een
oranje of rood reisadvies. Het actuele reisadvies vind je hier.

De aanvullende annuleringsdekking van de Basis Doorlopende Reisverzekering biedt geen
dekking.

Ben je al in een land waar code rood of oranje is afgegeven en kun je niet op de geplande
datum terug naar Nederland? Bijvoorbeeld omdat vluchten zijn geannuleerd? Dan vergoedt
Aegon de kosten als je een annuleringsdekking hebt. Zowel bij de basis- als de allriskdekking
van de doorlopende reisverzekering. Belangrijk is wel dat je eerst de alarmcentrale van Aegon
belt.

Lees meer op de website van Aegon.

Allianz Global Assistance
Voor de kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering is er geen dekking. Dus als je je
reis annuleert vanwege de uitbraak van het coronavirus, worden deze kosten niet vergoed.
Ook niet als je de dekking ‘Terreuraanslagen en natuurrampen’ hebt afgesloten. Het
coronavirus wordt namelijk niet gezien als natuurramp.

Word je tijdens je reis ziek en moet je naar het ziekenhuis? Dan worden de kosten volledig
vergoed als je de dekking medische kosten hebt afgesloten. Neem in dat geval zo snel
mogelijk contact op met de alarmcentrale. Ook de kosten voor eventueel langer verblijf of
terugkeer naar huis worden vergoed.

Lees meer op de website van Allianz.

ASR
De annuleringsverzekering van ASR biedt geen dekking voor het annuleren of eerder
afbreken van je reis vanwege besmettingsgevaar.

De annuleringskosten worden vergoed als je vóór 30 januari 2020 de dekking 'Extra
Annuleringsredenen' hebt afgesloten en de reis hebt geboekt.

De Goudse
De uitbraak van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Als je niet wilt reizen
naar een gebied waar het virus voorkomt, of als je eerder naar huis wilt, kun je het beste
contact opnemen met je reisorganisator of touroperator. Soms kun je omboeken naar een
andere locatie.

Lees meer op de website van De Goudse.



Klaverblad
Als er een negatief reisadvies voor China is, kun je je reis annuleren en de kosten vergoed
krijgen. Hou hiervoor het reisadvies van de Rijksoverheid in de gaten.

Reaal
De annuleringsverzekering van Reaal vergoedt de annuleringskosten niet. Je kunt het beste
contact opnemen met je reisorganisatie.

Unigarant
Annuleringskosten worden alleen vergoed als je voor 30 januari 2020 de dekking 'extra
annuleringsredenen' hebt afgesloten. Ook moet er sprake zijn van een besmettelijke ziekte met
aantoonbare gezondheidsrisico’s.

Lees meer op de website van Unigarant.

Unigarant Simpelweg
Het annuleren of tussentijds beëindigen van je reis valt niet onder de dekking van de
annuleringsverzekering.

Reisverzekering afsluiten voor vakantie
Heb je al een vakantie geboekt naar een land waar het coronavirus nog niet is en wil je daar
een reisverzekering voor afsluiten? Dan kan dat natuurlijk gewoon. Op onze website kun je
eenvoudig reisverzekeringen vergelijken en de best passende verzekering voor je vakantie
afsluiten. Eventueel met een annuleringsverzekering erbij.


