Jaarformules
Reference Excellence
TRAVEL
ASSISTANCE

GERUST OP REIS … OVERAL EN ALTIJD!
Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat steeds paraat. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel en
efficiënt voor de juiste oplossing van elk probleem. Zowel het voertuig als de woning zijn beschermd,
bovendien geldt onze bijstandsverlening voor alle leden van het gezin!
Keuze uit:
Jaarformule Reference
Dit is het basis bijstandscontract.

Jaarformule Excellence
Uitgebreider op vlak van waarborgen en dekkingslimieten.

WAARBORGEN
Reference Jaarbasis

Excellence

Bijstand aan personen
Maximale duur van het verblijf in het buitenland

90 dagen

Sporten die uitgesloten zijn in de waarborg Bijstand
Opsporings- en reddingskosten wereldwijd

6 maanden tot één jaar

Geen enkele, behalve professionele wedstrijden
€ 5.000

€ 10.000

✓

uitgebreid

Bijstand aan personen in het land van de woonplaats
Bijstand in geval van hospitalisatie
Oppas voor zieke kinderen jonger dan 18 jaar
Ter beschikking stellen van een privéleraar voor zieke kinderen

10 dagen / jaar
-

1 maand

€ 125

€ 250

Bijstand aan personen in het buitenland
Terugbetaling van het forfait voor een sportactiviteit (bvb. skipas)
Terugbetaling van de sportlessen en het gehuurde materiaal (bvb. ski)
Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland (vrijstelling 50 €)
Medische kosten in het land van woonplaats na ziekenhuisverblijf

-

√

€ 1.000.000

€ 3.000.000

€ 2.500

€ 6.000

€ 75 / € 750

€ 125 / € 1.200

Ten laste name van minderjarige kinderen

√

√

Repatriering van verzekerden, voertuig en bagage bij een medisch incident of bij
overlijden

√

√

√
√
√
-

√
√
√
√

Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht en per kamer / max totaal)

Vervroegde terugkeer in geval van :
- overlijden of hospitalisatie van een familielid (2e graad of schoonfamilie)
- overlijden of hospitalisatie van een vennoot of professionele vervanger
- start van palliatieve zorgen van een familielid
- overlijden of hospitalisatie van een in het contract aangeduide persoon

→
www.axa-assistance.be
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WAARBORGEN (vervolg)
Reference Jaarbasis

Pechverhelpig ter plaatse en/of sleping, vanaf de woonplaats

OPTIE

✓
✓

✓
✓

8 meter

8 meter

Vervangvoertuig, (indien deze optie onderschreven is)

5 dagen

10 dagen

Bij diefstal, (vervangvoertuig indien deze optie onderschreven is)

30 dagen

30 dagen

5 dagen
€ 75 / € 750
€ 250

3 dagen
€ 125 / € 1.200
€ 250

5 dagen
€ 250 per inzittende
√
√
30 dagen

3 dagen
€ 250 per inzittende
√
√
30 dagen

Reisbijstand in het buitenland

√

√

Juridische bijstand

√

√

Woningbijstand

√

√

Psychologische bijstand in het land van woonplaats

-

√

elek. max 25 km/u

elek. max 45 km/u

-

€ 2.500

-

€ 1.000 (vrijstelling € 20)

Repatriering van alle inzittenden
Maximum lengte van het voertuig en aanhangwagen

TRAVEL
ASSISTANCE

Excellence

Bijstand aan het verzekerde voertuig en de inzittenden

In het land van woonplaats

In het buitenland
Bij immobilisatie van max:
Hotel (per nacht /per kamer / max totaal)
of voortzetting van de reis
Bij diefstal of immobilisatie van meer dan:
Voortzetting van de reis
EN terugkeer naar de woonplaats
Repatriering van het voertuig
Vervangvoertuig na diefstal, indien deze optie onderschreven werd

Fietsbijstand, inclusief elektrische fietsen
Afkoop vrijstelling omnium > € 75 voor een huurvoertuig
Annulatie van tickets (bvb. concert)
Annulatie / reisonderbreking: per verzekerde

€ 1.000

€ 2.500

Reisongevallenverzekering (overlijden - invaliditeit)
Verzekerd bedrag
Vergoeding in geval van overlijden
Vergoeding in geval van blijvende fysiologische invaliditeit
Bagageverzekering
Verzekerd bedrag

€ 25.000 tot € 250.000, per schijf van € 25.000
100 % van het verzekerde bedrag
100% van het verzekerde bedrag

137,5%
OPTIE

€ 1.000 tot € 3.000, per schijf van € 1.000

Maximum voor de speciale voorwerpen

50% van het verzekerde bedrag

Maximum per voorwerp

25 % van het verzekerde bedrag

Foto- of videotoestel, telefoon, professioneel materiaal, sportmateriaal…

www.axa-assistance.be

OPTIE

= speciale voorwerpen !
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TARIEF (in euro)
Reference

TRAVEL
ASSISTANCE

Excellence

Individu

Koppel

Gezin

Individu

Bijstand aan personen en annulatie1

130

160

190

222

342

Per voertuig, zonder vervangvoertuig2

+40

+40

+40

+40

+40

Per voertuig, met vervangvoertuig2

+50

+50

+50

+60

+60

Ongevallenverzekering, per schijf van € 25.0003

+44

+61

+79

+49

+87

Bagageverzekering, per schijf van € 1.0004

+65

+65

+65

+65

+65

Gezin

Basiscontract, de andere waarborgen kunnen niet onderschreven worden zonder de basiswaarborg personen bijstand
Voor een voertuig van meer dan 10 jaar op het moment van de onderschrijving: + 50% op het tarief per voertuig voor het
betrokken voertuig
3
Ongevallenverzekering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, cumulerende waarborg 137,5% voor het contract Excellence
4
Onderworpen aan de onderschrijving van de waarborg ongevallenverzekering
1
2

ZONES
ZONE 1: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk met inbegrip van Corsica en met uitzondering van de
DOM-TOM, Groot-Brittannië, Ierland, Italië met inbegrip van de eilanden, Liechtenstein, Groothertogdom Luxemburg,
Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, continentaal Spanje en de Balearen met uitzondering van de
Canarische eilanden, Vaticaanstad, Zwitserland.
ZONE 2: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, de Canarische Eilanden, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije,
Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Montenegro, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, de Slovaakse Republiek,
Slovenië, de Tsjechische Republiek, Turkije, Zweden.
ZONE 3: De andere landen die niet zijn opgenomen in de zones 1 en 2.

GELDIGHEID
De bijstand aan personen geldt in gans de wereld, de bijstand aan voertuigen geldt voor de zones 1 en 2 en de bijstand aan
de fiets is geldig in het land van woonplaats op meer dan 1 km van de woonplaats.
De contracten zijn geldig voor reizen van maximum 90 opeenvolgende dagen voor een contract Reference of 6 opeenvolgende
maanden voor een contract Excellence. U kan de waarborg uitbreiden tot maximum 12 opeenvolgende maanden in een
contract Excellence mits bijpremie in functie van de duurtijd van de reis.

UITBREIDINGEN
Reference: Bijstand aan een speed pedelec < 45km/u: +40 EUR mits vermelding van de nummerplaat.
Excellence:
Duurtijd van de verplaatsing

www.axa-assistance.be

Individu

Gezin

Tot 9 maanden

+53

+75

Tot 10 maanden

+128

+337

Tot 11 maanden

+203

+599

Tot 12 maanden

+278

+861

