• Tot € 12.500/pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland.

• Tot € 10.000/pers.
• De dekking vooraf bestaande ziekte
• Ziekte, ongeval, overlijden, ontslag

• Tot € 10.000/pers. in geval van vervroegde
terugkeer voor ernstige gedekte reden

Bagageverzekering

Kapitaal Reisongevallen

Annuleringsverzekering

Compensatiereis

7,5% van de totale reissom
met een minimum van € 45 per polis
Geldig voor een reis van max. 45 dagen

Voor voertuigen die max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving

Deze verzekering wordt niet aangeboden voor reizen die enkel een reservatie
van een transport of van een Fly&Drive inhouden.

Prijs
Exclusive Selection Europe

• Pechhulp, sleping, repatriëring
• Vervangwagen

• Tot € 2.000/pers. In geval van schade, diefstal
• Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop
en sportmateriaal tot € 1.000
• Eerste noodzakelijke aankopen tot
€ 400/pers. bij laattijdige afgifte van bagage

Assistance Personen

Assistance Voertuigen

• Onbeperkte medische kosten en
repatriëringskosten
• Medische nabehandelingskosten in BeLux tot
€ 6.250/pers. na ongeval in het buitenland
• Opsporings- en reddingskosten tot
€ 6.250/pers.
• Uitgebreide ski-garanties
• Terugbetaling van geboekte sportactiviteiten
en het gehuurde sportmateriaal, bij
repatriëring of hospitalisatie

Voor wie het best verzekerd wil zijn voor, tijdens en na
de reis in de Europa.

EXCLUSIVE SELECTION EUROPE

€7
€ 28,5

€ 10,5
Premie per dag
en per gezin
€6

€ 2,4

Europa en
Middellandse
Zeegebied

€ 12

€ 4,8

Wereldwijd
(excl. USA en
Canada)

€ 20

€8

Wereldwijd
(incl. USA en
Canada)

Het minimumbedrag van de verzekering Assistance Only is € 25 per polis
Geldig voor een reis van max. 92 dagen

Combineer Assistance Only met
een Cancellation Only.

Combineer Travel Selection met
een Cancellation Only.

Het minimumbedrag van de verzekering Travel Selection is € 25 per polis
Geldig voor een reis van max. 92 dagen

Voor voertuigen die max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving

Voor voertuigen die max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving

• Pechhulp, sleping, repatriëring
• Vervangwagen

€ 19

Premie per dag
en per persoon

Prijs
Assistance Only

• Pechhulp, sleping, repatriëring
• Vervangwagen

€8

Premie per dag
en per gezin

Wereldwijd
(incl. USA en
Canada)

Assistance Personen

• Onbeperkte medische kosten en
repatriëringskosten
• Medische nabehandelingskosten in BeLux tot
€ 6.250/pers. na ongeval in het buitenland
• Opsporings- en reddingskosten tot
€ 6.250/pers.
• Uitgebreide ski-garanties
• Terugbetaling van geboekte sportactiviteiten
en het gehuurde sportmateriaal, bij
repatriëring of hospitalisatie

In optie: Assistance Voertuigen voor € 2 per dag en
per voertuig in Europa en Middellandse Zeegebied

€3

Premie per dag
en per persoon

Wereldwijd
(excl. USA en
Canada)

ASSISTANCE ONLY

Prijs = 6,3% van de totale reissom
met een minimum van €25 per polis

Bij reservatie of voor vertrek op reis in Europa,
wereldwijd excl. USA en Canada of wereldwijd
incl. USA en Canada.

Annulering +
Compensatiereis tot
€ 10.000/pers.

Bij reservatie van een reis in Europa,
wereldwijd excl. USA en Canada of wereldwijd
incl. USA en Canada.

CANCELLATION ONLY

In optie: Assistance Voertuigen voor € 2 per dag en per voertuig in Europa
en Middellandse Zeegebied

Europa +
Middellandse
Zeegebied

• Tot € 12.500/pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland.

• Tot € 2.000/per pers. in geval van schade,
diefstal
• Eerste noodzakelijke aankopen tot
€ 400/pers. bij laattijdige afgifte van bagage

Prijs
Travel Selection

Kapitaal Reisongevallen

Bagageverzekering

Assistance Personen

• Onbeperkte medische kosten en
repatriëringskosten
• Medische nabehandelingskosten in BeLux tot
€ 6.250/pers. na ongeval in buitenland
• Opsporings- en reddingskosten tot
€ 6.250/pers.
• Uitgebreide ski-garanties
• Terugbetaling van geboekte sportactiviteiten
en het gehuurde sportmateriaal, bij
repatriëring of hospitalisatie

Bij reservatie of voor vertrek op reis in Europa,
wereldwijd excl. USA en Canada of wereldwijd
incl. USA en Canada.

TRAVEL SELECTION

medische
dienstverleners
wereldwijd

814.376

oproepen
54 miljoen
dossiers

86.000.000

km af

19.000.000

Onze Air
Ambulances
legden

19.100

medewerkers
24u/7d
in 78 landen
in 70 talen

repatriëringen
per jaar

10.000

MEER DAN
250 000 KLANTEN
KOZEN AL VOOR
ALLIANZ ASSISTANCE

Tijdelijke Reisverzekeringen 2019

WAAR JE
OOK BENT
WIJ ZIJN NOOIT
VER WEG

Pechverhelping en sleepdienst
Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
Repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage
en de huisdieren
Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

ASSISTANCE VOERTUIGEN

Afhankelijk van de territorialiteit van uw keuze:
onbeperkte noodzakelijke medische kosten in het
buitenland
De repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
Verblijfsverlenging of –verbetering op medisch
voorschrift
Medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250
per persoon na een ongeval in het buitenland
Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het
buitenland van een minderjarige of alleenreizende
De vervroegde terugkeer vanuit het buitenland omwille
van een dringende reden
Opsporings- en reddingskosten in het buitenland tot
€ 6.250 per persoon, naargelang uw polis-keuze
Uitgebreide ski-garantie

ASSISTANCE PERSONEN

WAT
VERSTAAN WIJ
ONDER… ?

Vergoeding tot € 12.500 per persoon bij overlijden of
blijvende invaliditeit door een ongeval in het buitenland.

KAPITAAL REISONGEVALLEN

Vergoeding bij diefstal of beschadiging tot € 2.000
per persoon en de kosten voor de strikt noodzakelijke
aankopen bij laattijdige aflevering van de bagage in het
buitenland tot € 400 per persoon.

BAGAGE

De terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten
in geval van een verzekerde reden tot € 10.000 per
persoon. (De geldige redenen staan opgesomd in de
algemene contractvoorwaarden).

ANNULERING

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet
onderbreken en wordt gerepatrieerd, ontvangt een
compensatie tot € 10.000 per persoon.

COMPENSATIEREIS

In geval van de waarborg “Assistance Voertuigen”:
op meer dan 10 km van de woonplaats en op het
Europees continent (exclusief het G.O.S.), in het Verenigd
Koninkrijk (Groot-Brittannië + Noord-Ierland), in Ierland
en op de Middellandse Zee-eilanden (de Balearen,
Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta, Kreta, Cyprus (enkel
de geografische delen die bestuurd worden door de
regering van de Republiek Cyprus), e.a.)

• ofwel “Europa + het Middellandse Zeegebied”: het
Europees continent (behalve Rusland), het Verenigd
Koninkrijk (Groot-Brittannië + Noord-Ierland), Ierland,
de Middellandse Zee-eilanden, de Canarische
Eilanden, Madeira en de landen grenzend aan de
Middellandse Zee.
• ofwel “Wereldwijd”, de gehele wereld excl. USA
en Canada
• ofwel “Wereldwijd”, de gehele wereld incl. USA
en Canada

In geval van de waarborgen “Assistance Personen”,
“Compensatie reis”, “Bagage” en “Kapitaal
Reisongevallen”: buiten de woonplaats, in de zone
gekozen bij de onderschrijving van het contract,
namelijk:

In geval van de waarborg “Annulering”: wereldwijd

WAAR PRECIES BEN IK GEDEKT?

Elke persoon gedomicilieerd in België of in het GrootHertogdom Luxemburg kan een polis onderschrijven.

WIE MAG ONDERSCHRIJVEN?

De contracten die een annuleringsverzekering bevatten,
moeten onderschreven worden bij de reservatie van
de reis. De Assistance Only of de Travel Selection
alsook de optie Assistance Voertuigen kunnen ook later
onderschreven worden, maar ten laatste 24 uur voor
het vertrek.

WANNEER ONDERSCHRIJVEN?

Onze familiale premies zijn van toepassing op
De leden van één gezin die samen onder hetzelfde dak
wonen (max. 7 gezinsleden)
Max. 2 meereizende minderjarige kinderen die geen
deel uitmaken van het verzekerde gezin
Niet inwonende kinderen en stiefkinderen, die nog
fiscaal ten laste zijn
De meereizende minderjarige kleinkinderen van het
gezin, die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan
de ouders niet meereizen
Meereizende minderjarige kinderen die de bij ex-partner
wonen

BEGRIP “GEZIN”

Premies geldig vanaf 8/1/2019-V1_AA_N-01-19 – V.U.: Willem Snijders, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0837.437.919

Dit document is slechts een samenvatting zonder
enige contractuele waarde.
Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene
voorwaarden op www.allianz-assistance.be

Heeft u een opmerking neem dan contact op
met onze dienst Quality via quality@allianzassistance.be of neem contact op met de
Ombudsman van de Verzekeringen via
info@ombudsman.as of per post op het adres
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
Alle ondertekende verzekeringen zijn
onderworpen aan de Belgische wetten.

Tel: + 32 2 290 64 68

Toegelaten onder het codenummer 2769

www.allianz-assistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch
Allianz Partners
Zwaluwenstraat 2
1000 Brussel, België

ig / jaar (max. 5 voertuigen per contract)
in het buitenland: ! 40 / maand / contract

! ))9

! *.9

t ! 12 500 / pers. in geval van blijvende
validiteit of overlijden na een ongeval in het
itenland

jstand in geval van pech, diefstal en ongeval

rvangwagen van dezelfde categorie dan uw
ertuig (max cat. D), zonder waarborg: 10 dagen
de Belux en in Europa (tot 30 dagen bij diefstal)
ssenkomst vanaf de woonplaats
ertuig zonder leeftijdsbeperking
ee voertuigen verzekerd
ortzetting van de reis in geval van pech,
geval, diefstal en vandalisme
patriëring van de verzekerden bij immobilisatie
et het voertuig van een derde
rplaatsingskosten naar en van een
rhuuragentschap / garage voor ontvangst en
ruggave van de vervangwagen

jstand bij zware schade aan uw woning
tenmaker (tot ! 100)

t ! 5 000 / pers. in geval van vervroegde
rugkeer voor ernstige gedekte reden

t ! 2 500 / pers. in geval van schade, diefstal
ardevolle voorwerpen inclusief GSM, laptop en
ortmateriaal tot ! 1 250 / pers.
rste noodzakelijke aankopen bij laattijdige
gifte tot ! 625 / pers.

beperkte medische kosten in het buitenland,
k bij gemotoriseerde activiteiten
beperkte repatriëringskosten
edische nabehandelingskosten in de Belux tot
250 / pers. na een ongeval in het buitenland
sporings- en reddingskosten tot ! 15 000
rugbetaling van de geboekte sportactiviteiten
het gehuurde sportmateriaal
tastrofedekking: natuurrampen en terrorisme

t ! 5 000 / pers. (max. ! 20 000 / dossier)
orafbestaande ziekte eveneens gedekt
nuleringswaarborg all risks voor elke
wijsbare reden
rgoeding voor ticket cancellation (voor een
ncert of sportwedstrijd)

is- en bijstandsverzekering.

ction

! 190
! 150

Assistance
Voertuigen

Premie per gezin en per jaar
Premie per persoon en per jaar

tot ! 2 000 / pers. in geval van vervroegde
terugkeer voor ernstige gedekte reden
bijstand bij zware schade aan uw woning
slotenmaker (tot ! 100)
vervangwagen: 5 dagen in de Belux en 10 dagen
in Europa (tot 30 dagen bij diefstal)
tussenkomst vanaf uw woonplaats
voertuig zonder leeftijdsbeperking
twee voertuigen verzekerd
voortzetting van de reis in geval van pech,
ongeval, diefstal en vandalisme
tot ! 12 500 / pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland

•

•

•

•

! 2..

Premie per persoon en per jaar

Dit document is een samenvatting zonder enige contractuele waarde.
Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden op
www.allianz-assistance.be

Vanaf het 3de voertuig: ! 60 / voertuig / jaar (max. 4 voertuigen per contract)
Vanaf de 4de maand opeenvolgend in het buitenland: ! 40 / maand / contract

! 3,.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vervangwagen: 5 dagen in de Belux en in Europa
tussenkomst vanaf uw woonplaats
voertuig max. 10 jaar oud bij onderschrijving

bijstand bij zware schade aan uw woning
slotenmaker (tot ! 100)

•
•

tot ! 1 250 / pers. in geval van vervroegde
terugkeer voor ernstige gedekte reden

•

•

! 115
Bijkomend voertuig: ! 60 / voertuig / jaar (max. 2 bijkomende voertuigen)

! 155
Premie per persoon en per jaar

•

•

•

vervangwagen: 5 dagen in de Belux en in Europa
tussenkomst vanaf 10 km van uw woonplaats
voertuig max. 10 jaar oud bij onderschrijving

bijstand bij zware schade aan uw woning
slotenmaker (tot ! 100)
•
•

tot ! 1 250 / pers. in geval van vervroegde
terugkeer voor ernstige gedekte reden

medische kosten in het buitenland tot ! 50 000
onbeperkte repatriëringskosten
opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750
•

•

•

•

Premie per gezin en per jaar

(Europa)

Assistance
Voertuigen

Home Assistance

Compensatiereis

(Europa + Middellandse
Zeegebied)

Assistance
Personen

Een basisbescherming doorheen heel Europa.

Europe Comfort Protection

Bijkomend voertuig: ! 60 / voertuig / jaar (max. 2 bijkomende voertuigen)

(Europa)

Home Assistance

Compensatiereis

tot ! 2 000 / pers. in geval van schade, diefstal
waardevolle voorwerpen inclusief GSM, laptop en
sportmateriaal tot ! 1 000 / pers.
eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige
afgifte tot ! 500 / pers.

•

•

•

•

•

•

•

(Wereldwijd)

Assistance
Personen

onbeperkte medische kosten in het buitenland
onbeperkte repatriëringskosten
medische nabehandelingskosten in de Belux tot
! 6 250 / pers. na een ongeval in het buitenland
opsporings- en reddingskosten tot ! 6 250
terugbetaling van de geboekte sportactiviteiten
en het gehuurde sportmateriaal

•

medische kosten in het buitenland tot ! 125 000
onbeperkte repatriëringskosten
medische nabehandelingskosten in de Belux tot
! 6 250 / pers. na een ongeval in het buitenland
opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750

tot ! 2 000 / pers. (max. ! 10 000 / dossier)
•

Een uitstekende bescherming voor uw gezin en voor uw
voertuig.

World Full Protection

•

Premie per gezin en per jaar

Kapitaal Reisongevallen

(Europa)

Assistance Voertuigen

Home Assistance

Compensatiereis

Bagageverzekering

(Wereldwijd)

Assistance Personen

Annuleringsverzekering

Geniet van de bescherming van een annuleringsverzekering,
bagageverzekering en hoge waarborgen.

World Gold Protection

•

•

•

•

•

•

bijstand bij z
slotenmaker

medische ko
! 250 000
onbeperkte r
medische na
! 6 250 na ee
opsporings-

•

•

•

vervangwage
Europa
tussenkomst
voertuig max

Bijkomend voertuig: ! 60 / voertuig / jaar

Premie per voertuig per jaar

(Europa)

Assistance
Voertuigen

Een volledige dekking voor uw v

Auto Europe Protec

Premie per persoon en per jaar

Premie per gezin en per jaar

Home Assistance

(Wereldwijd)

Assistance
Personen

Assistance Personen voor u en u

Classic Protection
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dak wonen en waarvan de ouders

of stiefkinderen, die nog ten laste

n toepassing op:
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de territorialiteit Europa en het
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.O.S. en Albanië), het Verenigd
nië en Noord-Ierland), Ierland, de
en (de Balearen, Corsica, Sardinië,
us…), de Canarische Eilanden,
ko, Aziatisch Turkije, Israël, Egypte

idelijkheid

bereikbaar

24/7

klanten wereldwijd

250 miljoen

dienstverleners

400 000

Wij staan dag en
nacht voor u paraat.

Met meer dan 13 000 medewerkers in de vijf continenten zorgen wij
er 24u/24 voor om u het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Om volledig zonder zorgen door het leven te gaan, waar u ook bent,
kunt u rekenen op Allianz Global Assistance, de grootste reis- en
bijstandsverzekeraar ter wereld.

Vertrouw op de wereldwijde nummer 1

Een betrouwbare partner

Premies geldig vanaf 01/&%/2017 - V7_AGA_N-&%"17 - Verantwoordelike uitgever: Ilona Van Hemelr^__k, Zwaluwenstraat 2 - 1000 Brussel, België - Ondernemmingnummer: 0837.437.919.

www.allianz-assistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch,
toegelaten onder het
codenummer 2769

Responsible

Excellence

Alle ondertekende verzekeringen zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Voor klachten gelieve contact op te nemen met de dienst ‘Quality’:
quality@allianz-global-assistance.be of neem contact op met de Ombudsman van
de Verzekeringen; de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. info@ombudsman.as

Allianz Global Assistance
Zwaluwenstraat 2
1000 Brussel, België
Tel : +32 2 290 64 68
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