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Vakantie moeten afbreken kan duur uitvallen 

Grote verschillen in annuleringsdekking bij reisverzekeringen 

Stel, u bent op vakantie en ontvangt daar het vreselijke bericht dat uw neefje een zwaar ongeluk heeft gehad. 

U wilt uw reis onderbreken en terugkeren naar huis om uw familie terzijde te staan. Maar wie om deze reden 

een beroep wil doen op de annuleringsdekking van zijn doorlopende reisverzekering zal in driekwart van de 

gevallen er achter komen dat dit voorval niet gedekt is. MoneyView onderzocht de annuleringsdekkingen van 

reisverzekeringen en constateert dat er veel ruimte voor verbetering is.  

Slechts een kwart van de doorlopende reisverzekeringen met annuleringsverzekering biedt dekking in geval van 

overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een familielid in de derde graad, zoals kinderen van broers en zussen. 

Eveneens een kwart van de verzekeringen vergoedt nog wel een deel van de vakantie in geval van overlijden. 

De overgebleven helft heeft hier helemaal geen dekking voor. Dat beeld wordt nog schrijnender als het gaat om 

familie in de vierde graad (zoals neven en nichten) of heel goede vrienden. Hierover leest u meer in het vandaag 

verschenen Special Item Reisverzekeringen, gratis te downloaden van specialitem.nl. 

REDACTIE: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/4.%20Reisverzekeringen//SI-105_REIS_04-2019.pdf 

MoneyView ProductRating 

Elk jaar wordt de MoneyView ProductRating Reisverzekeringen vastgesteld, waarin doorlopende en kortlopende 

reisverzekeringen op prijs en voorwaarden vergeleken en getoetst worden. 

Vijf sterren voor de prijs van doorlopende reisverzekeringen gaan naar: 

 nowGo (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld)  

 SNS (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld)  

 Univé (Doorlopende Reisverzekering).  

Vijf sterren voor voorwaarden van doorlopende reisverzekeringen zijn toegekend aan: 

 ABN AMRO (Doorlopende Reisverzekering),  

 Allianz Global Assistance (Doorlopende Reis Premium) en  

 ANWB/Unigarant (Doorlopende Reis Compleet/Uitgebreid). 

Bij kortlopende reisverzekeringen zijn de vijf sterren voor prijsstelling voor: 

 AON Direct (Kortlopende Reisverzekering)  

 nowGo (Kortlopende Reisverzekering).  

Vijf sterren voor de voorwaarden van kortlopende reisverzekeringen gaan naar  

 ANWB/Unigarant (Kortlopende Reis Compleet/Uitgebreid)  

 Europeesche (Kortlopende Reis Optimaal). 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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