Vergader- en
Evenementenverzekering
Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

De voordelen op een rij
Onbezorgd uw
evenement organiseren

Om financiële tegenslag van uw evenement zoveel mogelijk te beperken, kunt u
de Unigarant Vergader- en Evenementenverzekering sluiten.

Ruime stormdekking

Hoe goed u de organisatie van uw evenementen ook voorbereidt, er kan
altijd iets misgaan. Een artiest wordt ziek of door plotseling noodweer moet u
het hele evenement aflasten. Om de financiële tegenslag in dat geval zoveel
mogelijk te beperken, kunt u bij ons terecht voor de Unigarant Vergader- en
Evenementenverzekering. U verzekert hiermee diverse risico’s, zoals annulering,
storm en ongevallen.

Productinformatie

Dekkingen

Wilt u meer informatie over
de Unigarant Vergader- en
Evenementenverzekering?
Vraag uw adviseur of bezoek
www.unigarant.nl.

Annuleringsverzekering
De annuleringsverzekering vergoedt de verschuldigde annuleringskosten indien een
geboekt evenement geen doorgang kan vinden vanwege:
Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van één van de van tevoren opgegeven
centrale personen;
Personen zoals inleiders en sprekers, en/of één van hun familieleden in 1e en 2e graad;
Een dag van nationale rouw;
Een nationale ramp;
Weersomstandigheden die het openbaar vervoer (in het geheel) hebben stilgelegd of
die de plaats van het evenement onbereikbaar maken.

U bepaalt zelf wat
u verzekert

Direct verzekerd
Sluit direct de Unigarant Vergaderen Evenementenverzekering bij
uw adviseur en profiteer van een
complete dekking, een aantrekkelijke
premie en een betrouwbare, snelle
service!

Indien van toepassing vindt vergoeding plaats op basis van uniforme voorwaarden
horeca (UVH).
Groepsannuleringsverzekering
Met deze dekking zijn de kosten van annulering als gevolg van het overlijden van één
van de deelnemers aan de vergadering of het evenement verzekerd.

RSP24 (09-13)

Bruiloft en huwelijksdag
Als een geplande bruiloft of huwelijksdag niet kan doorgaan vanwege het overlijden,
een ernstige ziekte of een ernstig ongeval van bruid en/of bruidegom of één van
hun familieleden in de 1e en 2e graad, zijn de kosten die het gevolg zijn van uitstel
of afgelasting verzekerd. Ook een dag van nationale rouw, het afbranden van de
feestzaal en weersomstandigheden die het openbaar vervoer stil leggen, zijn redenen
om de bruiloft of huwelijksdag te annuleren.

Samen uit, samen thuis.

Let op, dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Stormverzekering
Het doorgaan van evenementen op charterschepen, in de openlucht of in tenten is in
sterke mate afhankelijk van het weer. Dat kan betekenen dat het evenement in geval
van storm moet worden afgelast. Om deze reden kunt u dan ook een stormdekking
sluiten. Deze verzekering vergoedt de kosten (zoals bijvoorbeeld de huursom of de
catering) wanneer er met het vaartuig één of meerdere dagen niet kan worden gevaren
als gevolg van storm. Er wordt ook uitgekeerd als u tussen 9.00 en 21.00 uur niet meer
dan twee uur hebt kunnen varen. De verzekering moet minimaal twee weken voor de
datum dat het evenement plaatsvindt zijn afgesloten.
Met de Vergader- en Evenementenverzekering zijn uw arrangementen over de gehele
wereld gedekt. De Stormverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering gelden
alleen voor Nederland.
Reis- en ongevallenverzekering
In de onderstaande tabel leest u welke dekking de reis- en ongevallenverzekering biedt.
Dekking Reis- en ongevallenverzekering
Reisbagage
Tot ¤ 1.000,– per persoon per evenement is het volgende verzekerd
Foto-, film- en videoapp tot
Mobiele telecommunicatieapparatuur tot
Brillen en contactlenzen tot
Sieraden horloges en overige kostbaarheden tot
Prothesen en hoorapparaten tot
Foto-, film- en videoapp tot

¤ 700,–
¤ 200,–
¤ 200,–
¤ 200,–
¤ 200,–
¤ 200,–

Ongevallen
Bij een ongeval worden de volgende verzekerde bedragen uitgekeerd
In geval van overlijden personen van 16 t/m 70
In geval van blijvende invaliditeit personen van
16 t/m 70 jaar, maximaal

¤ 25.000,–
¤ 50.000,–

Premieoverzicht
Verzekering

Premie

Annuleringsverzekering

individueel
1 of 2 personen
iedere persoon extra

3,5%*
2,0%*
0,5%*

Groepsannuleringsverzekering

0 tot 50 personen
iedere 100 personen
extra
meer dan 450 personen

2,5%
0,5%

Bruiloftsverzekering
Stormverzekering

premie op aanvraag
3,5%*

mei t/m september
oktober t/m april

2,0%*
4,5%*

Reis- en
ongevallenverzekering

€ 0,70 per persoon per dag

Poliskosten

€ 5,–

* van de som van het totale arrangement
De genoemde bedragen zijn excl. assurantiebelasting.

Samen uit, samen thuis.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere
rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

