Reis- en bijstandsverzekering
Tijdelijke contracten : waarborgen A la Carte
Assistance Personen
medische kosten in het buitenland

onbeperkt

repatriëringskosten

onbeperkt

medische nabehandelingskosten in België

tot 6 250 €

opsporings- en reddingskosten

tot 3 750 €

ü

ski-garanties
Europa +
Middellandse
Zeegebied

Wereldwijd

per dag en per persoon

1,8 €

3,5 €

per dag en per familie

4,9 €

9,7 €

premie

Assistance Voertuigen
(enkel in combinatie met Assistance personen)
België en Europa

ü

pechverhelping, sleping en repatriëring

ü

vervangwagen

ü

premie

Europa

per dag en per voertuig

1,8 €

Annulering + Compensatiereis
tot 10 000 € / persoon
premie

4,8 % van de totale reissom

Reisgoed
tot 3 750 € per persoon
premie
per schijf van 250 € en per dag

individueel

gezin

0,6 €

1,7 €

Kapitaal Reisongevallen
tot 75 000 € per persoon
premie
per schijf van 2 500 € en per dag

Mondial Assistance – tijdelijke formules
Samenvatting van de algemene voorwaarden, zonder contractuele waarde.

individueel

gezin

0,3 €

0,9 €
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Assistance Personen
§
§
§
§
§
§
§

onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)
medische nabehandelingskosten in België tot 6 250 € na een ongeval in het buitenland
repatriëring bij ziekte, ongeval en overlijden (zonder beperking)
verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
opsporing- en reddingskosten tot 3 750 €
terugbetaling skipass

Assistance Voertuigen
§
§
§
§
§
§
§
§

enkel in combinatie met Assistance personen
in België, vanaf 10 km van de woonplaats, en in heel Europa
pechverhelping en sleping
repatriëring van het voertuig, de passagiers, het reisgoed en de huisdieren
verzending van wisselstukken
juridische bijstand
verderzetten van de reis tot bestemming of huur van een voertuig
caravane en aanhangwagen gratis meeverzekerd

Annulering
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis
onder meer in geval van :
§ ziekte, ongeval, overlijden van partner, familielid of reisgezel
§ zelfmoord
§ schade aan de woning
§ uitzetting uit de huurwoning
§ ontslag
§ echtscheiding of scheiding van niet gehuwden
§ diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
§ adoptie
§ orgaantransplantatie
§ ...
Compensatiereis
§

waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer

Reisgoed
§
§
§

vergoeding in geval van diefstal en beschadiging
vergoeding bij verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer
tussenkomst voor de eerst noodzakelijke aankopen

Kapitaal Reisongevallen
§

vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland

Mondial Assistance – tijdelijke formules
Samenvatting van de algemene voorwaarden, zonder contractuele waarde.
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