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EEN COMPLETE BESCHERMING VOOR EEN TIJDELIJKE PERIODE

Ook voor een kort verblijf in het buitenland is een complete bescherming aan te raden. De tijdelijke formule is beperkt in 
de tijd en dekt zowel de persoon als zijn voertuig op reis. Deze tijdelijke formule kan aangevuld worden met opties zoals 

bijstand aan het voertuig en de inzittenden, een reisongevallenverzekering en/of bagageverzekering.

Keuze uit:

   Tijdelijke formule Reference
zonder reisannulatieverzekering met optie reisongevallen- en bagageverzekering

 

www.axa-assistance.be

WAARBORGEN

Reference Full Travel

Bijstand aan personen

Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen) 90 dagen 90 dagen

Optie verlenging verblijf ✓ —

Medische kosten in het buitenland € 250.000 € 250.000

Optie uitbreiding medische kosten tot € 1 miljoen ✓ —

Repatriëring Onbeperkt Onbeperkt

Skibijstand ✓ ✓

Reisbijstand ✓ ✓ 

Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf € 2.500 —

Opsporingskosten in het buitenland € 5.000 € 2.500

Opsporingskosten in België € 5.000 —

Bagageverzekering — € 1.500

Reisannulatie

1 persoon — € 5.000/schade

Bijstand aan voertuigen

Herstelling/Sleepdienst na een technisch incident ✓ ✓

Hotel in buitenland tijdens herstellingen € 75/nacht/kamer € 75/nacht/kamer

Kilometervrijstelling 0 km 0 km

Immobiliteit in buitenland:  
- indien immobiliteit < 5 dagen: hotel of voortzetting van de reis
- indien immobiliteit > 5 dagen: voortzetting van de reis EN repatriëring
- indien immobiliteit > 5 dagen: voortzetting van de reis OF repatriëring

✓

✓
—

✓

—
✓

Bijstand aanhangwagen en caravan ✓ ✓

Juridische bijstand ✓ ✓

   Full Travel Assistance
bijstand aan personen, reisannulatie- en bagageverzekering

→



www.axa-assistance.be

TARIEF REFERENCE

aantal 
dagen

4 8 16 23 31 45

Bijstand aan personen (premie per persoon)

zone 1 € 15 € 20 € 25 € 29 € 34 € 39

zone 2 € 35 € 48 € 57 € 65 € 73 € 89

Bijstand aan voertuigen (premie per voertuig)

zone 1 € 33 € 34 € 42 € 47 € 52 € 60

Reisongevallenverzekering: per schijf van € 25 000, max. € 250.000

€ 5 € 6 € 8 € 10 € 12 € 14

Bagageverzekering als aanvulling op de ongevallenverzekering: per schijf van € 1.000, 
max. € 3.000

€ 10 € 11 € 16 € 19 € 24 € 28

De aanhangwagen of caravan wordt gratis verzekerd samen met het voertuig.  
Medische kosten: terugbetaling tot € 1.000.000 voor € 50 per persoon ongeacht de zone.

(De onderschrijving van de optie bagageverzekering is enkel mogelijk als de optie reisongevallenverzekering 
werd onderschreven)

Tijdelijke formules
Reference & 
Full Travel 
Assistance

TARIEF FULL TRAVEL ASSISTANCE 

aantal 
dagen

4 8 16 23 31 45 62 90

Bijstand aan personen, bagageverzekering en annulatieverzekering:

5,8% van de waarde van de reis, met een minimumpremie van € 30 (taksen inbegrepen).

Bijstand aan voertuigen (premie per voertuig)

zone 1 € 18 € 24 € 28 € 32 € 37 € 45 € 52 € 67

zone 2 € 27 € 36 € 44 € 50 € 56 € 67 € 77 € 98

Reisongevallenverzekering voor een kapitaal van € 12.500

€ 2,5 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8,5 € 10,5

Geldigheid

   Bijstand aan personen en bagageverzekering geldt in de ganse wereld.

   De annulatieverzekering is enkel geldig als zij ten minste dertig dagen voor het vertrek of

 ten laatste op de dag van de reservatie van de reis onderschreven werd.

   Bijstand aan voertuigen is geldig in zone 1 en 2.

 
Ongevallenverzekering

   Kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Geldigheidszones
ZONE 1: Andorra, Denemarken, Duitsland, Frankrijk (Corsica inbegrepen, met uitsluiting van de overzeese gebieden), 
Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Italië (inclusief de eilanden),  
Liechtenstein, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje (het continentale gedeelte en de  
Balearen, met uitsluiting van de Canarische eilanden), Vaticaanstad, Zwitserland.
ZONE 2: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Finland, Griekenland, Hongarije, Joegoslavië,
Canarische eilanden, Kroatië, Macedonië, Noorwegen, Polen, Roemenië,  
Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije (het Europese gedeelte) en Zweden.
ZONE 3: de overige landen van de wereld.

Geldigheid

   Bijstand aan personen, reisongevallenverzekering en bagageverzekering geldt in de ganse 
wereld.

   Bijstand aan het voertuig is geldig in zone 1.

ZONE 1: Met uitzondering van de landsdelen die zich buiten Europa bevinden: Andorra, Balea-
ren, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland 
Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kosovo, Kroatië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, 
Montenegro, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Rusland, San Marino, Servie, Slovakije, Slovenie, Spanje met uitzondering van de Canarische 
Eilanden, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland.
ZONE 2: De overige landen van de wereld.
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