Jaarlijkse producten 2020
Reisbijstand in het buitenland:
Touring Traveller Persoon
Touring Family Personen

€ 109
€ 119

(individueel)

•
•
•
•

Medische bijstand aan personen (1 persoon voor traveller): onbeperkt en zonder franchise
Repatriëring bij ziekte of ongeval
Overal ter wereld
Medische post-operatiekosten in België

•

Voor de Touring Family Personen:
Voor alle familieleden met dezelfde wettelijke woonplaats en wonend onder hetzelfde dak
+ minderjarige kleinkinderen reizend met grootouders
+ studenten en kinderen van gescheiden ouders

Touring Traveller Persoon + 1 voertuig
Touring Family Personen + 2 voertuigen

€ 144
€ 154

(individueel)

Voorwaarden Touring Family Personen (of Traveller)
Voertuigenbijstand in Europa: (NIET IN BELGIE)
•
Pechverhelping + sleping, geldigheid bestemming zie de alg.vwdn
•
Repatriëring begunstigde voertuig
•
Vervangwagen en vervangingschauffeur

Traveller / Family
€ 70
€130
€ 20
€ 35
€ 55
€ 100

Optie annulatie
Optie reiscompensatie
Optie bagage
Indien de klant de 3 opties wenst, is het voordeliger een NO STOP af te sluiten!

Combinatieformules: België + buitenland
€ 200

TOURING COMFORT
Touring Belgium Start (gedeeltelijke pechverhelping België)
Touring Family bijstand personen wereld + voertuigenbijstand Europa

€ 299

TOURING GLOBAL
Touring Belgium Plusformule (volledige pechverhelping met vervangwagen België)
Touring Family bijstand personen wereld + voertuigenbijstand Europa

Jaarlijkse annulerings- en bagageverzekering NO STOP
•
•

Annulering (plafond per reis: €12.500) - Wijziging - Reiscompensatie
Bagage € 1.500 pp/per reis

FULL (annulering 2500€/ persoon/ reis)
Individueel
Familie (2 – 12 personen)

Touring-leden

€ 149
€ 219

€ 134,10
€ 197,10

€ 89
€ 149

€ 84,55
€ 141,55

RELAX (annulering 1500€ / persoon/ reis) + (franchise € 50pp)
Individueel
Familie (2 – 12 personen)

Geldig 01/01/2020-31/12/2020

TOURING BELGIUM: bijstand aan voertuigen – jaarpolis
Touring Belgium Basisformule
•
•
•
•
•
•
•

Touring Belgium Plusformule
•
•
•
•
•

€ 129

Technische bijstand 7 dagen op 7, 24/24 uur gedurende 12 maanden
Thuis of op de openbare weg, max 5 interventies
Voor pannes, incidenten en ongevallen
Slepen naar de garage van uw keuze
Thuisbrengen van bestuurder en passagiers
Dienst aan motorfietsen, vervangvoertuig = wagen
Optie 2de voertuig + € 109

€ 189

Alle voordelen van de basisformule met daarbovenop:
Gratis vervangwagen (max. 5 dagen)ù
Vervangingschauffeur die het voertuig en de passagiers naar de woonplaats brengt bij
verkeersongeval of onvoorziene ziekte
Hulp bij het invullen van een aanrijdingformulier
Optie 2de voertuig + € 139

Jongeren 18-24 jaar
Touring Belgium Basisformule
Touring Belgium Plusformule

€ 118
€ 167

Touring Belgium First
•
•
•
•

Alle voordelen van de plus formule met daarbovenop:
€ 225
Vervangwagen van hogere categorie en volume
Dossier wordt met voorrang behandeld + systematisch sturen van een takelwagen met
vervangwagen + taxi-service bij hoogdringendheid (afspraak, vergadering,…)
Terugbezorging van het herstelde voertuig naar de plaats waar de klant het wenst + recuperatie van
de vervangwagen

Touring First Europe
•
•

Alle voordelen van de Touring Belgium First met daarbovenop:
Technische bijstand in Europa incl. vervangwagen van hogere categorie, taxiservice, …

Touring Belgium Start
•
•
•
•
•

•
•
•

€ 70

Technische bijstand 7 dagen op 7, 24/24
Geldig voor pannes en incidenten, behalve self-inflicted
Pechverhelping thuis of op de openbare weg, max 2 interventies/jaar
Geen sleping, geen vervangwagen, geen terug-naar-huis service
Dienst aan motorfietsen

Touring Belgium Start+
•

€ 299

€ 90

Technische bijstand 7 dagen op 7, 24/24
Geldig voor pannes, ongevallen en incidenten, behalve self-inflicted
Lokale sleping, dienst aan motorfietsen
Geen vervangwagen, geen terug-naar-huis service

Geldig 01/01/2020-31/12/2020

