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Unigarant Huisstijlwijzer

U vliegt met het hele gezin naar New York …
… het is een rib uit uw lijf, maar deze reis staat al jaren op uw wensenlijstje. En nu gaat
het er toch echt van komen! De tickets zijn geboekt en liggen klaar. Dan krijgt u een
Vrije tijd
vervelend bericht: de vliegtuigmaatschappij is failliet …

Uw voordelen op een rij:
Check
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Gaat de vliegtuigmaatschappij
Actie communicatie
failliet? U krijgt uw geld terug!
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Wijzigen

Met de Unigarant Vliegticketverzekering koopt u een nieuw ticket
Het komt de laatste jaren steeds vaker voor. Vliegtuigmaatschappijen komen in
Mobiliteit
Schade
financiële
problemen en gaan zelfs failliet. Dan bent u uw ticket kwijt. Met de Unigarant
melden
Vliegticketverzekering krijgt u uw geld terug. Zodat u een nieuw ticket kunt kopen en u
uw geplande reis tóch kunt maken. Een rustig idee.
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U betaalt een zeer lage premie.
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U krijgt maar liefst € 1.500,per ticket terug.
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Let op

Check

U krijgt maximaal € 1.500,- per ticket terug
Vraag uw adviseur gerust naar de premie van de verzekering. Fijne vakantie!
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Document
Wilt u Informatie
meer informatie
over
de Adviseur
Unigarant Vliegticketverzekering?
Uw adviseur staat voor u klaar.
Of kijk op www.unigarant.nl.
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Profiteer
van een
dekking, een aantrekkelijke
premie en een snelle service!
Sluit direct de Unigarant
Vliegticketverzekering bij uw
adviseur.
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Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere
rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

