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Voorwaarde om te genieten van onze dekkingen tijdens uw reis in België is wel
dat elke aanspraak op geldige tussenkomst van Allianz Assistance ondersteund
moet worden door een bewijs van een reiscontract (verblijf/ huur) dat minimaal
één (1) overnachting vermeldt. Daguitstappen zijn dus niet gedekt. Indien het
expliciet vermeld is in de Algemene Voorwaarden van uw polis, zijn bepaalde
dekkingen onder deze bepaalde voorwaarde ook geldig in België. Lees hierover
de Alg. Voorwaarden.
Gezien de voortdurend wijzigende actualiteit rond COVID-19, vragen wij u expliciet, vóór uw boeking, de laatste, geldende maatregelen en de daarbij behorende voorwaarden te raadplegen op www.allianz-assistance.be onder rubriek
meestgestelde vragen (faq).

Heeft u een opmerking neem dan contact op
met onze dienst Quality via quality@allianzassistance.be of neem contact op met de
Ombudsman van de Verzekeringen via
info@ombudsman.as of per post op het adres
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
Alle ondertekende verzekeringen zijn
onderworpen aan de Belgische wetten.
Dit document is slechts een samenvatting zonder
enige contractuele waarde.
Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene
voorwaarden op www.allianz-assistance.be
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België + Europa +
Middellandse
Zeegebied

CANCELLATION
ONLY

ASSISTANCE ONLY

België + Wereldwijd België + Wereldwijd
(excl. USA en Canada) (incl.USA en Canada)

België + Europa +
Middellandse
Zeegebied

België + Wereldwijd België + Wereldwijd
(excl. USA en Canada) (incl. USA en Canada)

•

Onbeperkte medische kosten in het buitenland
(afhankelijk van de territorialiteit)

•

Dekking Covid-19 e.a. epidemieën

•

Medische nabehandelingskosten in BeLux.
Na ongeval in buitenland.

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

•

Opsporings- en reddingskosten

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

tot € 6.250

•

Uitgebreide ski-garanties

•

Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden

•

Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering
op medisch voorschrift

•

Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie
van een minderjarige of alleen reizende

•

Vervroegde terugkeer wegens dringende
reden

•

Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en
gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie

•

In geval van schade en diefstal

tot € 2.000

tot € 2.000

tot € 2.000

tot € 2.000

•

Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte
van bagage

tot € 400/pers.

tot € 400/pers.

tot € 400/pers.

tot € 400/pers.

•

Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop en sportmateriaal

tot € 1.000

tot € 1.000

tot € 1.000

tot € 1.000

•

In geval van blijvende invaliditeit of overlijden
na ongeval

tot € 12.500/pers.

tot € 12.500/pers.

tot € 12.500/pers.

tot € 12.500/pers.

•

Pechverhelping en sleepdienst (auto max. 10 jaar)

•

Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

•

Repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage
en de huisdieren

•

Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

•

Dekking vooraf bestaande ziekte (zie Alg. Voorwaarden)

•

Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden of ontslag

•

Dekking Covid-19 e.a. epidemieën

•

In geval van vervroegde terugkeer voor ernstige
gedekte reden

•

Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken van de reis om
dringende redenen of quarantaine tijdens uw reis bij
(contact met) Covid-19 besmetting

Bijstand
Voertuigen

Bijstand
Voertuigen

mogelijk als
bijkomende
optie

mogelijk als
bijkomende
optie

CANCELLATION ONLY

CANCELLATION ONLY

mogelijk als complementaire polis

mogelijk als complementaire polis

tot € 10.000/pers.

tot € 10.000/pers.

Premie
7,5%
van de totale
reissom

Premie/dag/persoon
€3

€7

Premie/dag/persoon
€ 10,5

€ 2,4

Premie/dag/gezin (tot 7 pers.)
€8

€ 19

€ 4,8

Premie
€8

Premie/dag/gezin (tot 7 pers.)
€ 28,5

€6

Optie bijstand

Optie bijstand

€2/dag/voertuig

€2/dag/voertuig

€ 12

€ 20

6,3%
van de totale
reissom

voertuigen

voertuigen

Min. prijs polis €45
Geldig voor een reis van
max. 45 dagen

België + Wereldwijd
(incl. USA en Canada)

Min. prijs polis €25
Geldig voor een reis van
max. 92 dagen

Min. prijs polis €25
Geldig voor een reis van
max. 92 dagen

Min. prijs polis €25

