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ZORGELOOS OP MISSIE NAAR HET BUITENLAND

De formule ‘Bedrijfsabonnement’ is voordelig voor bedrijven die regelmatig personeelsleden naar het buitenland zenden 
voor missies van korte duur. Zij voorziet een tijdelijke dekking voor elke aangegeven verplaatsing met een

premieafrekening op jaarbasis.

WAARBORGEN

 Bijstand aan personen  

In het buitenland

    Dekking voor een verblijf van 3 opeenvolgende maanden in het
 buitenland

     Bijstand in geval van een medisch incident v/d verzekerde
 - Terugbetaling van medische kosten (tot € 24.789,35/pers) 
 - Sturen van een vervanger
 - Opsporings- en reddingskosten (tot € 4.957,87)

     Bijstand bij en organisatie van repatriëring

    Bijstand in geval van overlijden

     Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij het overlijden of  
hospitalisatie v/d partner of naast familielid in land van  
woonplaats

 

Reisbijstand

    Tussenkomst bij immobilisatie door staking van luchthaven/treinen

www.axa-assistance.be

Juridische bijstand

    Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenland  
(tot € 1.239,47)

    Voorschot voor borgsom in het buitenland (tot € 12.394,68)

OPTIES
Bijstand aan het voertuig

   Bijstand bij pech of ongeval naar nabijgelegen garage

    Repatriëring voertuig indien geen herstelling binnen 5 dagen  
in het buitenland of 24 uur in België

     Terugbetaling van onvoorziene hotelkosten tijdens  
herstellingen v/h voertuig

     Bijstand bij diefstal van het voertuig

→



Bedrijfs-
abonnement

TRAVEL
ASSISTANCE TARIEVEN

Het contract ‘Bedrijfsabonnement’ voorziet in een minimale provisie in
het begin van het verzekeringsjaar. De minimale premie voor deze pro-
visie bedraagt € 500 en wordt vastgelegd in functie van het voorziene 
aantal reisdagen. 

Tarieven

 

Afrekening
Op het einde van elk polisjaar wordt er een afrekening opgesteld in
functie van de gemaakte verplaatsingen. Als de provisionele premie niet
toereikend was, zal er een premie ter afrekening opgesteld worden voor
het verschil.

Geldigheid
De bijstand aan personen is geldig in de hele wereld.
De bijstand aan het voertuig is geldig in de zone 1.

www.axa-assistance.be

Premies per dag Zone 1 Zone 2

Per persoon € 1,24 € 2,73

Per voertuig € 1,74 -

Geldigheidszones
Zone 1: In België en overal elders in Europa met uitzondering  
  van Albanië. Op de Canarische eilanden, in Marokko,  
  in Algerije en in Tunesië.
Zone 2: De andere landen van de wereld.


