Exclusive Selection*

Flight Selection

Travel Selection

À la carte

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

Voor wie enkel een transportticket boekt, of een Fly & Drive.

Bescherming zonder waarborg annulatie en zonder bijstand
voertuig.

Indien u slechts een bepaalde garantie wenst, of een
hogere / extra dekking dan deze voorzien in onze Selection
formules.

•

Annuleringsverzekering

•
•
•
•

Assistance Personen

•
•

•
•

Bagageverzekering
•

Compensatiereis
Home Assistance
Assistance Voertuigen
(Europa)**

•

•
•
•
•
•

Kapitaal Reisongevallen

tot € 10 000 / pers.
dekking voorafbestaande ziekte
ziekte, ongeval, overlijden, ontslag

•

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

•

Assistance Personen

•

Bagageverzekering

Compensatiereis

Home Assistance

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

Kapitaal Reisongevallen

tot € 12 500 / pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland

Flight Selection

8% van de totale reissom

•

•
•
•

pechhulp / sleping / repatriëring
vervangwagen cat B

Exclusive World Selection

•

•

tot € 10 000 / pers. in geval van vervroegde
terugkeer voor ernstige gedekte reden

6,5% van de totale reissom

•
•

tot € 2 000 / pers. in geval van schade, diefstal
waardevolle voorwerpen inclusief GSM, laptop en
sportmateriaal
eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige
afgifte tot € 400 / pers.

Exclusive Europe Selection
Indien u al een basis
annuleringsverzekering heeft

•

Annuleringsverzekering

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

bijstand bij zware schade aan uw woning
slotenmaker (tot € 100)
tot € 12 500 / pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland

•
•
•
•
•

* De Exclusive Selection mag niet gebruikt worden voor reizen die enkel de reservatie van
een transport of van een Fly & Drive inhouden.
** Het voertuig mag max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving.

•

•

Compensatiereis

Home Assistance
Kapitaal
Reisongevallen
Travel Selection

•

•
•
•

tot € 1 250 / pers. in geval van schade, diefstal
eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige
afgifte tot € 250 / pers.
Europa + Middellandse Zeegebied: tot
€ 1 250 / pers. in geval van vervroegde terugkeer
voor ernstige gedekte reden
Wereldwijd: tot € 1 875 / pers. in geval van
vervroegde terugkeer voor ernstige gedekte
reden
bijstand bij zware schade aan uw woning
slotenmaker (tot € 100)
tot € 12 500 / pers. in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden na een ongeval in het
buitenland
Europa +
Middellandse Zeegebied

Wereldwijd

€3

€6

1 tot 8 dagen

€ 25 / pers.

€ 40 / pers.

9 tot 15 dagen

€ 30 / pers.

€ 60 / pers.

Premie per dag en per
gezin

€8

€ 16

€ 7,50 / pers.

€ 15 / pers.

Europa +
Middellandse Zeegebied

Wereldwijd

1 tot 8 dagen

€ 30 / pers.

€ 60 / pers.

9 tot 15 dagen

€ 45 / pers.

€ 90 / pers.

€ 11,50 / pers.

€ 23 / pers.

Flight Selection
met exclusieve
waarborgen

•
•
•
•
•
•
•

•

Bagageverzekering

Premie per dag en per
persoon

Extra waarborgen voor de Exclusive Selection en Flight Selection met exclusieve waarborgen:
Dekking van de voorafbestaande ziektes voor annulatie, zelfs indien de ziekte niet is
gestabiliseerd
Annulatie van uw reis door zwangerschap via kunstmatige inseminatie
Annulatie indien het cultureel of sportief evenement dat de reden van uw verblijf is, wordt
geannuleerd
Annulatie van één reisgezel zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen
Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de graad
Uitgebreide ski-garanties

•

tot € 1 250 / pers. in geval van schade, diefstal
eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige
afgifte tot € 250 / pers.
Europa + Middellandse Zeegebied: tot
€ 625 / pers. in geval van vervroegde terugkeer
voor ernstige gedekte reden
Wereldwijd: tot € 1 250 / pers. in geval van
vervroegde terugkeer voor ernstige gedekte
reden

•

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

Wereldwijd

Per bijkomende week

•

•

Assistance
Personen

Europa +
Middellandse Zeegebied

Per bijkomende week

-0,5% van de totale reissom

Europa + Middellandse Zeegebied: tot
€ 625 / pers.
Wereldwijd: tot € 1 250 / pers.

Dekking van gemotoriseerde activiteiten
Opsporings- en reddingskosten tot € 6 250 / pers.
Forfaitaire vergoeding van € 50 / dag vanaf 2de dag hospitalisatie in het buitenland
Waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd
Reisgoed/ bagageverzekering tot € 2 000 / pers.
Tot € 400 voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage
Catastrofedekking : verlenging verblijfskosten tot € 600 / pers.

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

Annulering + Compensatiereis
tot € 10 000 /pers.

5,5% van de totale reissom

Indien u al een basis
annuleringsverzekering heeft

4,4% van de totale reissom

Bagageverzekering tot
€ 3 750 / pers.
per schijf van € 250

per dag en per
persoon
€ 0,60

per dag en
per gezin
€ 1,70

Kapitaal Reisongevallen tot
€ 75 000 / pers.
per schijf van € 2 500

per dag en per
persoon
€ 0,30

per dag en
per gezin
€ 0,90

Assistance Personen

per dag en per
persoon
€2
€4

per dag en
per gezin
€5
€ 10

Europa + Middellandse Zeegeb.
Wereldwijd
Assistance Voertuigen
(Europa)**
Enkel in combinatie met
Assistance Personen

per dag en per voertuig
€2

Voor alle duidelijkheid

Een betrouwbare partner

Assistance Personen
Afhankelijk van het contract is de territorialiteit Europa en het
Middellandse Zeegebied of wereldwijd.
• Europa en het Middellandse Zeegebied: het Europese
continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het Verenigd
Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Ierland, de
Middellandse Zee-eilanden (de Balearen, Corsica, Sardinië,
Sicilië, Malta, Kreta, Cyprus…), de Canarische Eilanden,
Madeira, Tunesië, Marokko, Aziatisch Turkije, Israël, Egypte
en Ijsland.
• Wereldwijd: alle landen van de hele wereld.

Vertrouw op de wereldwijde nummer 1

Premies
• Minimumpremie: € 25 / polis.
• Voor reizen van maximum 3 opéénvolgende maanden in
het buitenland.
Onderschrijving
Wanneer onderschrijven?
• De contracten die een annuleringsverzekering bevatten,
moeten worden onderschreven bij de reservatie van de
reis.
Wie mag onderschrijven?
• Elke persoon gedomicilieerd in België of in het
GH Luxemburg.
Notie “Gezin”
Onze familiale premies zijn van toepassing op:
• de leden van één gezin die samen onder hetzelfde dak
wonen,
• de meereizende minderjarige kinderen die geen deel
uitmaken van het verzekerde gezin (max. 2),
• niet inwonende kinderen of stiefkinderen, die nog ten laste
zijn,
• de meereizende minderjarige kleinkinderen van het gezin,
die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders
niet meereizen.

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.
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.

Wij staan dag en
nacht voor u paraat.

400 000
dienstverleners

250 miljoen
klanten wereldwijd

24/7
bereikbaar
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Assistance Voertuigen
De territorialiteit voor Assistance Voertuigen is Europa.
• Europa: het Europese continent (behalve het G.O.S. en
Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en
Noord-Ierland), Ierland en de Middellandse Zee-eilanden
(de Balearen, Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta, Kreta,
Cyprus…).

Onze waarden

Een vriend om
op te rekenen
Tijdelijke reisverzekering
2017

Caring
Excellence
Connected
Responsible

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

Allianz Global Assistance

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

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
Alle ondertekende verzekeringen zijn onderworpen aan de Belgische wet.

