
Verzekeringen

Wij kunnen in samenwerking met 

verzekeringsmaatschappij Allianz Global 

Assistance (voorheen Mondial Assistance) 

uitstekende verzekeringsproducten aanbieden:

Annulerings-risico verzekering

Met een standaard annuleringsverzekering ben je 

uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging 

en reisonderbreking. De premie bedraagt 6.66% 

van de reissom (incl. assurantiebelasting).

Je kunt ook kiezen voor de Dubbel-Zeker variant 

van de Annuleringsverzekering van Allianz Global 

Assistance. Indien je eerder terug moet reizen, dan 

ontvang je volgens de voorwaarden van Allianz 

Global Assistance, de volledige reissom terug, tot 

maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de 

voorlaatste dag van de reis. Met de standaard 

variant worden de niet genoten reisdagen vergoed. 

De premie bedraagt 7.26% van de reissom (incl. 

assurantiebelasting).

Als extra voor ATPI Sports Events, biedt Allianz 

Global Assistance een aanvulling op de 

annuleringsverzekering aan; een sportblessure 

clausule. Indien je door middel van een 

doktersverklaring kunt aantonen dat je niet kunt 

deelnemen aan het evenement vergoedt Allianz 

Global Assistance de volledige reissom. De premie 

voor een standaard annuleringsverzekering met 

sportblessure clausule bedraagt 7.87% van de 

reissom en die voor de Dubbel-Zeker met 

sportblessure clausule 8.47%. De prijzen zijn 

exclusief eenmalige poliskosten à €5,45.



Verzekeringen

Reis-bagage en ongevallenverzekering 

(werelddekking)

Deze verzekering kost €3,40 per persoon per dag, 

exclusief eenmalige poliskosten a €5,45 per 

boeking. Indien beide verzekeringen tegelijk 

worden afgesloten, worden de poliskosten 

eenmalig doorbelast.

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds garandeert in gevallen van 

calamiteiten de restitutie van je reissom en neemt 

ook de eventuele meerkosten voor uw repatriëring 

voor haar rekening. Onder calamiteiten worden o.a. 

verstaan:

overstromingen, aardbevingen, tornado’s en 

oorlogshandelingen. De verplichte bijdrage is €2,50 

(maximaal per 9 personen). Meer informatie is op 

aanvraag beschikbaar of kijk op de website: 

www.calamiteitenfonds.nl.

Op onze reizen zijn de gedeponeerde algemene 

voorwaarden van ATP Specials BV van toepassing. 

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben 

naar aanleiding van de omschreven 

arrangementen, dan horen wij dat graag. 

http://www.calamiteitenfonds.nl/

