
  TRAVEL SELECTION

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

•  onbeperkte medische kosten in het 
buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte 
repatriëringskosten

•  medische nabehandelingskosten in België tot 
 € 6 250/pers., na een ongeval in het buitenland

•  dekking van gemotoriseerde sporten

•  catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot 
5 dagen per verzekerde persoon (max € 600)

•  verlenging of verbetering van het verblijf om 
medische redenen tot 7 dagen/pers.

•  forfaitaire schadevergoeding vanaf 2 dagen 
hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag/pers. 

•  vervroegde terugkeer omwille van dringende 
reden

•  opsporings- en reddingskosten tot € 6 250/pers.
•  terugbetaling skipass, geboekte 

sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij 
repatriëring of hospitalisatie (tot €50/dag/pers. 
en tot € 250/familie)

ASSISTANCE PERSONEN

•  vergoeding tot € 12 500 per persoon bij overlijden 
of blijvende invaliditeit na een ongeval in het 
buitenland

KAPITAAL REISONGEVALLEN

•  vergoeding tot € 2 000/pers. in geval van diefstal, 
beschadiging of laattijdige afgifte vanwege het 
openbaar vervoer

•  GSM, laptop en sportmateriaal gedekt

•  tussenkomst voor de strikt noodzakelijke 
aankopen tot € 400/pers. in geval van laattijdige 
afgifte van bagage in het buitenland

BAGAGEVERZEKERING

PREMIE  
TRAVEL SELECTION

EUROPA + 
MIDDELLANDSE ZEEGEBIED

WERELDWIJD
(Excl. USA & Canada)

WERELDWIJD
(Incl. USA & Canada)

Per dag en per persoon € 3 € 7 € 10.5
Per dag en per familie € 8 € 19 € 28.5
OPTIE:
Voor Europa en Middellandse Zeegebied Assistance Voertuigen
  → Pechverhelping en sleepdienst
  → Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
  →  Repatriëring van de wagen, de passagiers, de bagages en de 

huisdieren
  → Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

Voor  voertuigen die max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving.

€ 2 per dag, per voertuig

 - tijdelijke formules
Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde - voor volledige algemene voorwaarden zie www.allianz-assistance.be
Januari 2019

  PERFECT COMBINEERBAAR:   TRAVEL SELECTION      CANCELLATION ONLY+
Min. € 25 per contract. Geldig voor een reis van max. 92 dagen.


