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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.

www.axa-assistance.be

   Jaarformule Excellence
Uitgebreider op vlak van waarborgen en dekkingslimieten.

Reference Excellence

Bijstand aan personen

Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen in het buitenland) 90 dagen 6 maanden

Optie verlenging verblijf in het buitenland - 3 maanden

Medische kosten in het buitenland € 25.000/verzekerde € 300.000/verzekerde

optie uitbreiding medische kosten tot €1 miljoen ✓ ✓

Repatriëring Onbeperkt Onbeperkt

Skibijstand

✓

Terugbetaling - niet-gebruikte Skipas max. € 125
✓

Terugbetaling  
- niet-gebruikte Skipass max. € 250  
- niet-gebruikte Skilessen max. € 150  
- huur materiaal max. € 20/dag en max. 6 dagen

Reisbijstand ✓ ✓

Terugbetaling kosten telecommunicatie > € 30 max. € 100 max. € 100

Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf (max. gedurende 1 jaar) € 2.500/verzekerde € 6.000/verzekerde

Opsporings- en reddingskosten in het buitenland € 5.000 € 10.000

Opsporings- en reddingskosten in België € 5.000 € 10.000

Dekking kleinkinderen ✓ ✓

Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland, bij hospitalisatie & overlijden van 
familielid; ook bij paliatieve zorgen in terminale fase van een familielid ✓ ✓

Reisannulatie en reisonderbreking

1 persoon/koppel € 1.000/schade/vzde. € 1.500/schade/vzde.

Gezin € 1.000/schade/vzde. € 1.500/schade/vzde.

WAARBORGEN

→



www.axa-assistance.be

DEKKINGSZONES

>>> 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.

Jaarformules
Reference - 
Excellence

WAARBORGEN (vervolg)
Reference Excellence

Bijstand aan voertuigen

Herstelling/Sleepdienst na een technisch incident
✓ ✓

Hotel in buitenland tijdens herstellingen € 75/nacht/kamer en max. € 750 € 125/nacht/kamer en max. € 1.200

Kilometervrijstelling 0 km 0 km

Immobiliteit in buitenland:
Immobiliteit < X dagen: hotel of voortzetting reis
Immobiliteit > X dagen: repatriëring of voortzetting reis

 
5 dagen
5 dagen

 
3 dagen
3 dagen

Bijstand aanhangwagen en caravan
✓ ✓

Optie vervangwagen - in geval van diefstal 5 dagen - 30 dagen 10 dagen - 30 dagen

Juridische bijstand
✓ ✓

Woningbijstand
✓ ✓

Sturen van een slotenmaker (max. € 250 en 1x/jaar)
✓ ✓

Psychologische bijstand -
✓

   Zowel het Reference- als het Excellence-contract 
voorzien in een dekking van de kleinkinderen!

   Bij hospitalisatie of overlijden van een familielid 
is het mogelijk om vervroegd terug te keren uit 
het buitenland. Voortaan kan men ook worden 
gerepatrieerd wanneer een familielid in de  
terminale fase van een ongeneeslijke ziekte  
verkeert en nood heeft aan palliatieve verzorging.

Bijstand  
aan personen

Bijstand aan personen en voertuigen

Zonder vervangvoertuig Met vervangvoertuig

1 of 2 voertuigen Bijkomend voertuig 1 voertuig Bijkomend voertuig

1 persoon € 108 € 153 + € 30 € 163 + € 40

koppel € 142 € 187 + € 30 € 192 + € 40

gezin € 166 € 211 + € 30 € 216 + € 40

Bijstand  
aan personen

Bijstand aan personen en voertuigen

Zonder vervangvoertuig Met vervangvoertuig

1 of 2 voertuigen Bijkomend voertuig 1 voertuig Bijkomend voertuig

1 persoon € 173 € 218 + € 35 € 243 + € 55

gezin € 259 € 299 + € 35 € 324 + € 55

Geldigheid: de bijstand aan personen geldt in gans de 
wereld; de bijstand aan voertuigen geldt voor de zones  
1 en 2.
Medische kosten: terugbetaling tot € 1.000.000 voor een 
premie van € 50 per contract.
Reisongevallenverzekering: bij overlijden of blijvende  
invaliditeit per schijf van € 25.000, voor een premie van  
€ 44 voor één persoon, € 61 voor een koppel of € 79 voor 
een gezin.
Bagageverzekering: per schijf van € 1.000 voor een premie 
van € 65 (onderschrijving onderworpen aan de  
onderschrijving van een reisongevallenverzekering).

TARIEF REFERENCE

TARIEF EXCELLENCE
Geldigheid: de bijstand aan personen geldt in gans de 
wereld; de bijstand aan voertuigen geldt voor de zones  
1 en 2.
Medische kosten: terugbetaling tot € 1.000.000 voor een 
premie van € 50 per contract.
Reisongevallenverzekering: bij overlijden of blijvende  
invaliditeit per schijf van € 25.000, voor een premie van  
€ 49 voor één persoon of € 87 voor een gezin.
Bagageverzekering: per schijf van € 1.000 voor een premie 
van € 65 (onderschrijving onderworpen aan de  
onderschrijving van een reisongevallenverzekering).
Verlenging tot 9 opeenvolgende maanden in het buitenland:  
€ 53 voor één persoon of € 75 per gezin.

Reisannulatie inbegrepen

Reisannulatie inbegrepen

TRAVEL
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