TIJDELIJKE REISVERZEKERINGEN 2019
Assistance personen

• Onbeperkte medische kosten in het buitenland

Exclusive
Selection
Europe

Travel
Selection

♦

♦

tot €6.250

tot €6.250

Cancellation
Only

(afhankelijk van de territorialiteit)
• Medische nabehandelingskosten in BeLux.
Na ongeval in buitenland.
• Opsporings- en reddingskosten

tot €6.250

tot €6.250

• Uitgebreide ski-garanties

♦

♦

• Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden

♦

♦

• Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

• In geval van schade en diefstal

tot €2.000

tot €2.000

• Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte

tot €400pp

tot €400pp

tot €1.000

tot €1.000

tot €12.500pp

tot €12.500pp

op medisch voorschrift
• Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie
in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende
• Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland
wegens dringende reden
• Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en
gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
Bagageverzekering

van bagage
• Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal
Kapitaal Reisongevallen

• In geval van blijvende invaliditeit of overlijden
na ongeval in buitenland

Assistance voertuigen

• Pechverhelping en sleepdienst (auto max 10 jaar)

♦

• Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

♦

• Repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage

♦

en de huisdieren
Annuleringsverzekering
& compensatiereis

• Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

♦

• Dekking vooraf bestaande ziekte

♦

♦

• Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, ontslag

♦

♦

• In geval van vervroegde terugkeer voor ernstige

♦

♦

tot €10.00pp

tot €10.00pp

gedekte reden
• Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken
van de reis om dringende redenen

premie

premie

premie

7,5%
van de totale
reissom

€3pp/dag

6,3%
van de totale
reissom

Min. prijs polis
€45

Min. prijs polis
€25

Min. prijs polis
€25

1/Een annuleringsverzekering dient gelijktijdig met de reis te worden geboekt, nadien is niet meer mogelijk.
2/Bij reizen inclusief sportpakket is een bijstandsverzekering die de sporten in dat pakket dekt, verplicht. Indien u een eigen verzekering heeft, bent u
zelf verplicht dit te verifiëren.
3/Consulteer de volledige polisvoorwaarden voor alle informatie over waarborgen, verplichtingen, beperkingen en uitsluitingen.
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