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PLUS RISK Extra – 
Uw annuleringsverzekering 

 

Exclusief bij ons: Uw PLUS RISK Extra annuleringsverzekering 
Wat wil je absoluut niet meenemen op reis? Eén antwoord komt geheid onmiddellijk in ons op: zorgen! Dat is precies wat wij u graag 
uit handen nemen - vanaf het moment van boeken tot het moment van veilige thuiskomst. Zo kunt u met een gerust hart genieten van 
uw reis. 
 
Als u niet aan uw geplande reis kunt beginnen of deze moet annuleren, is dat nooit leuk. 
  Uiteenlopende annuleringsredenen zijn bij ons gedekt: onze annuleringsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van  
  bijvoorbeeld de annulering van een bruiloft, dit als reden voor de reis, burenhulp bij rampspoed, of het niet slagen voor examens,                  
en nog veel meer. 
 

Basis- en Aanvullende Verzekeringsmodules Individuele- of Gezinsverzekering1
 

 

Annuleringsverzekering* 

 
PLUS RISK Extra Annuleringsverzekering* 

Reisonderbreking* 

Extra reiskosten heen en terug                              100 % 

Vergoeding voor niet gebruikte hotelovernachtingen                              100 % 

 
De verzekeringsdekking geldt voor reizen met een maximale reisduur van 42 dagen. 
 
* COVID-19 is inbegrepen in de verzekering. U bent verzekerd.  

 
1 De verzekering dekt, in overeenstemming met de verzekeringsovereenkomst, de in het verzekeringscertificaat (polis) genoemde personen die als 
hoofdverblijfplaats Oostenrijk, Duitsland, Italië, Nederland, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Slovenië of Kroatië hebben. In het gezinstarief kunnen 
maximaal vier volwassenen en maximaal acht kinderen tot 20 jaar worden verzekerd. Zij hoeven niet in hetzelfde huishouden te wonen. Het gezinstarief 
geldt voor maximaal 10 personen die samen reizen. 
 
De geldende Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor de PLUS RISK Extra Reisannuleringsverzekering II zijn van toepassing op de 
verzekeringsdekking.  
Status van de informatie: 01/2022 
 

N.B. Het doel van deze folder is het verstrekken van 
beknopte en bondige informatie over onze 
producten. Het is geen aanbod in juridische zin. De 
folder is zorgvuldig samengesteld, maar de 
beknopte presentatie kan verkeerd geïnterpreteerd 
of als onvolledig beschouwd worden. Voor 
rechtsgeldige informatie verwijzen wij u naar de 
volledige aanvraagformulieren, de polissen en de 
verzekeringsvoorwaarden waarop deze zijn 
gebaseerd. 

 
Voor een betere leesbaarheid wordt bij 
samengestelde woorden en productnamen geen 
onderscheid gemaakt naar geslacht. 
Overeenkomstige begrippen zijn in het kader van 
gelijkheid vanzelfsprekend van toepassing op ieder 
geslacht.  
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 Ihre Sorgen möchten wir haben.  

Bescherming tegen risico's zoals een plotselinge ernstige ziekte of zwaar letsel ten 
gevolge van een ongeval, enz. zonder eigen risico 

Reissom tot EUR 10.000 

We zijn er voor u. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Wiener Städtische 
adviseur of via: 

 
Dienstleiding 050 350 350 
kundenservice@wienerstaedtische.at 
wienerstaedtische.at met ServiceBot | Video Advies | Live Chat 

Dekkingsuitbreiding met uiteenlopende speciale annuleringsredenen, bijv.  
annulering van een huwelijk, dit als reden voor de reis, het niet slagen voor 
examens, burenhulp bij rampspoed, enz. met een eigen risico van 20% 

tot 100 % 


