
   EXCLUSIVE SELECTION EUROPE

Uniek op de markt, een formule met exclusieve waarborgen voor wie het best verzekerd wil zijn voor, tijdens 
en na de reis in Europa! Deze verzekering wordt niet aangeboden voor reizen die enkel een reservatie van een 
transport of van een Fly&Drive inhouden.

•  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/da/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)

•  in België vanaf 10 km van de woonplaats en in heel 
Europa

•  pechverhelping en sleping
•  repatriëring van het voertuig, de passagiers, de 

bagage en de huisdieren
•  verzending van wisselstukken
•  juridische bijstand
•  transport van de verzekerde inzittenden
•  caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

•  waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van 
vroegtijdige terugkeer tot € 10 000/pers. 

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

•  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

ASSISTANCE PERSONEN

ASSISTANCE VOERTUIGEN
COMPENSATIEREIS

KAPITAAL REISONGEVALLEN

REISGOED

ANNULERING

Terugbetaling van de annulerings- of 
wijzigingskosten van de reis tot € 10 000/pers. in 
geval van:
•  ziekte, incl. voorafbestaande ziekte onder 

voorwaarden, ongeval, overlijden van de 
verzekerde persoon partner, familielid of reisgezel

•  zelfmoord van een familielid
•  overlijden van kat, hond of paard
•  schade aan de woning
•  ontslag
•  echtscheiding of feitelijke scheiding
•  uitzetting uit de huurwoning
•  diefstal van identiteitsdocumenten of visum, 

weigering van visum
•  adoptie
•  orgaantransplantatie
•  annulering van het cultureel of sportief 

evenement dat het hoofddoel van de reis was
•  annulering van uw burgerlijke 

huwelijksplechtigheid 

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

PREMIE
EXCLUSIVE SELECTION EUROPE 7,5% van de totale reissom

Met een minimum van € 45 per polis en een maximum duur van de reis tot 45 dagen.


