
Welcome to
Schengen

TRAVEL
ASSISTANCE

EEN COMPLETE BESCHERMING VOOR BUITENLANDERS DIE 
TIJDELIJK IN BELGIË VERBLIJVEN

Niet-Europeanen die gedurende een korte periode in de Schengen-zone willen verblijven, hebben daarvoor een 
toeristenvisum nodig. Het is daarbij ook verplicht om een bijstandsverzekering te onderschrijven die repatriërings- en 
medische kosten dekt. AXA Assistance heeft speciaal voor dergelijke situaties de bijstandsoplossing ‘Welcome to Schengen’ 

ontwikkeld. Een oplossing die bovendien ook optimaal is voor alle Europeanen die tijdelijk naar België komen.

WAARBORGEN

 Tijdelijke basisformule 

   Terugbetaling van de medische onkosten tot € 30.000  
per schadegeval

  Vervoer, repatriëring bij ziekte of ongeval

  Repatriëring stoffelijk overschot

 

‘Extended’ formule & jaarformule 

   Tussenkomst in de medische onkosten tot max. € 100.000 per  
schadegeval

  Organisatie en tenlasteneming van repatriëring bij overlijden naar  
 de plaats van begrafenis in het land van oorsprong

  Terugkeer van de andere verzekerden naar het land van oorsprong  
 bij repatriëring

   Bezoek aan een alleenreizende verzekerde

  Hotelkosten voor de verlenging van het verblijf tot max. € 750

   Tussenkomst in de telecommunicatiekosten tot max. € 100

  Opsporings- & reddingskosten tot € 5.000

   Vervroegde terugkeer bij hospitalisatie of overlijden van een 
familielid

 

 

www.axa-assistance.be

TARIEF

Tijdelijke basisformule per persoon

aantal dagen 8 16 24 31 45 62 90 105 185

basisformule € 20 € 36 € 48 € 56 € 65 € 73 € 89 € 110 € 168

extended 
formule

€ 30 € 55 € 74 € 88 € 108 € 117 € 152 € 176 € 271

Jaarformule

jaarpremie € 298

Keuze uit:
 Tijdelijke basisformule

 ‘Extended’ Formule

 Jaarformule

GELDIGHEID  
Tijdelijke basisformule

De bijstand aan personen is geldig in de Schengenzone, Liechtenstein, 

San Marino, Monaco, Andorra en Vaticaanstad voor de basisformule. 

Formule ‘Extended’

De bijstand aan personen is geldig in bovenstaande landen alsook in de 

overige landen van de Europese Unie voor de formule ‘Extended’. 

Jaarformule

De bijstand aan personen is geldig in bovenstaande landen alsook in de 

overige landen van de Europese Unie voor de jaarformule. De jaarformule 

is geldig voor reizen met een duurtijd van 90 opeenvolgende dagen.

OPGELET!
De verzekeringsnemer is ofwel de persoon die de tenlastename doet 

ofwel de verzekerde zelf. 


