
Ski Pass

TRAVEL
ASSISTANCE

ZORGELOOS DE SNEEUW TEGEMOET

Voor wie snakt naar een wintersportvakantie in perfecte omstandigheden, heeft AXA Assistance de oplossing 
bij uitstek. De tijdelijke formule ‘Ski Pass’ beschermt de skiër en snowboarder optimaal en dit voor een eerlijke 
prijs. Een sneeuwvakantie is nu eenmaal nooit zonder risico’ s. Dankzij de uitgebreide sneeuwformule wordt 

het met volle teugen genieten van die welverdiende vakantie!

WAARBORGEN

www.axa-assistance.be

Ski Pass

Bijstand aan personen

Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen) 45 dagen

Medische kosten in het buitenland € 25.000

Optie uitbreiding medische kosten tot € 1 miljoen ✓

Repatriëring Onbeperkt

Skibijstand ✓

- Terugbetaling van niet-gebruikte skipas
- Terugbetaling van de skilessen
- Terugbetaling van kosten van hulpslee bij skiongeluk

tot € 250
tot € 250
✓

Reisbijstand ✓

Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf € 2.500

Opsporingskosten in het buitenland € 5.000

Opsporingskosten in België € 5.000

Reisannulatie

1 persoon —

Bijstand aan voertuigen

Herstelling/Sleepdienst na een technisch incident ✓

Hotel in buitenland tijdens herstellingen € 75/nacht/kamer

Kilometervrijstelling 0 km

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

✓

✓

Bijstand aanhangwagen en caravan ✓

Juridische bijstand ✓

→



www.axa-assistance.be

TARIEF

Aantal dagen 4 8 16 23 31 45

Bijstand aan personen:

€ 58 € 64 € 75 € 89 € 101 € 113

Bijstand aan het voertuig:

zone 1 € 18 € 24 € 28 € 32 € 37 € 45

zone 2 € 27 € 36 € 44 € 50 € 56 € 67

Enkel beschikbaar als de bijstand aan personen onderschreven is.  
De getrokken caravan of aanhangwagen is gratis mee verzekerd.

Reisongevallenverzekering per schijf van € 25.000, max. € 250.000: 

€ 5 € 6 € 8 € 10 € 12 € 14

Enkel beschikbaar als de bijstand aan personen onderschreven is.

Bagageverzekering alleen bij de onderschrijving van de  
reisongevallenverzekering per schijf van € 1.000, max. € 3.000:

€ 10 € 11 € 16 € 19 € € 24 € 28

OPTIE 

Medische kosten 

  Terugbetaling tot € 1.000.000 mits toeslag van € 50 per verzekerde.

Ski Pass

Geldigheidszones

 ZONE 1: Andorra, België, 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, continentaal Spanje, 

 Vaticaanstad, Zwitserland

 ZONE 2: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Finland,  

Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië,  

Malta, Montenegro, Noorwegen, Polen, Roemenië,  

Slovenië, Slovaakse Republiek, Servië, Tsjechische Republiek,  

Turkije en Zweden

TRAVEL
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