Formule Travel Protect
Personenbijstand : Medische redenen

Personenbijstand : Varia

• Repatriëring wegens ziekte of ongeval (vervroegd vertrek
of verlenging verblijf) en voor orgaantransplantatie

• Opsporings- en reddingskosten
• Telecommunicatiekosten
• Tolkkosten
• Dringende boodschappen
• Hulp aan ouderen en gehandicapten
• Toesturen van bagage
• Transfer van geldsom
• Borgsom voor invrijheidstelling

• Tussenkomst in geval van ongeval of ziekte (ter plaatse):
medische kosten, hospitalisatie, apotheker (mits
voorschrift), tandarts, hotelonkosten (bij verlenging)
• Vervoer van de plaats van ongeval naar ziekenhuis en
vervoer van verblijfsplaats naar ziekenhuis
• Medische post-operatiekosten in het land van woonplaats
en ambulante kosten

• Hospitalisatie familie tot 2de graad
• Verdwijning minderjarig kind (<16jaar)
• Overlijden familielid 2de graad
• Zwaar schadegeval aan woonplaats

• Verzending van geneesmiddelen, prothesen, brillen
• Aankoop of huren van een rolstoel/ krukken
• Bezoek aan een begunstigde opgenomen in een
buitenlands ziekenhuis
• Terugkeer van kinderen in geval van hospitalisatie van de
begeleider
• Repatriëring huisdieren (hond/kat)
• Repatriëring van het stoffelijk overschot
• Voorafbestaande ziekte verzekerde (stabiel dag van
vertrek)
+3€ Poliskosten

Personenbijstand : Vervroegde terugreis

Bagage:
• Diefstal met geweld of vastgestelde aanranding
• Gedeeltelijke of totale vernietiging
• Vertraging van de aflevering door de luchtvaartmaatschappij op de bestemming (heenreis)
minstens 12u: 300€ eerst aankopen.
• Diefstal of verlies van identiteitspapieren:
Tussenkomst in administratieve kosten ter
vervanging van deze documenten: 125€
• Dekking voor rolstoel

Formule: Prijs per dag

Europa

Wereld

TRAVEL PROTECT: INDIVIDUEEL

3€ /pers. (min. 15€ /pers.)

6€ /pers. (min. 20€ /pers.)

De beschrijving van de garanties in deze fiche is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten.
Voor meer inlichtingen raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

TRAVEL PROTECT: FAMILIE

Prijs van de verzekering voor uw reis:

8€ /gezin (min. 40€ /gezin

16€ /gezin (min. 50€ /gezin

Stempel/ Logo Kantoor:

De beschrijving van de garanties in deze fiche is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten.
Voor meer inlichtingen raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

