Business Travel
Assistance

ZORGELOOS OP BUSINESS TRIP HET HELE JAAR DOOR
Bedrijven waarvan een deel van het personeel op missie naar het buitenland vertrekt, vinden in de jaarformule
Business Travel Assistance ongetwijfeld hun gading. Buiten de klassieke waarborgen bijstand verzekeren wij hierin
eveneens de noden van het bedrijf tijdens missies van personeelsleden zoals bijvoorbeeld het zenden van een vervanger naar
het buitenland.

TRAVEL
ASSISTANCE

WAARBORGEN
Bijstand aan personen

Vergoeding bij vertraging van bagage (€ 150)

In het buitenland

Verzenden van onmisbare geneesmiddelen

 ekking voor een verblijf van 6 opeenvolgende maanden
D
in het buitenland
 erugbetaling nabehandelingskosten in België ten gevolge van een
T
gedekte hospitalisatie in het buitenland (max. € 2.500)
Vergoeding bij verblijfsverlenging door ziekte of ongeval
(max. € 80/nacht / kamer met een totaal van max. € 750)
Opsporings- en reddingskosten (tot € 5.000)
	 Terugbetaling kost van lokale verplaatsingen tgv bezoek aan
verzekerde in buitenland
Vervroegde terugkeer bij overlijden van bedrijfsvennoot
Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij het overlijden of
hospitalisatie van een naaste in het land van de woonplaats
Sturen van een vervanger

Taalkundige bijstand
Voorschieten van fondsen (tot € 2.500)
Tussenkomst bij immobilisatie door staking van luchthaven- of 		
treinpersoneel (tot € 150/nacht, max. 2 nachten of vervangwagen
tot max. € 300)

Bijstand aan de woning
Inlichtingendienst rond vaklui, dringende herstelling 24u/24
Organisatie en ten laste nemen van de vervroegde terugkeer
uit het buitenland bij ernstige schade aan de woning
Praktische hulp bij een onbewoonbaar geworden woning
Hulp bij verlies of diefstal van de huissleutels
(met tussenkomst tot € 250)


In het land van woonplaats

Business Lifestyle Services

 raktische hulp bij administratie, kinderopvang en huishouden 		
P
tijdens hospitalisatie en herstellingsperiode

Verzending van laptop of GSM bij verlies of diefstal

Opvang van zieke kinderen < 16 jaar (oppas + privé-leraar)

Ter beschikking stellen van secretaressen en tolken

Verzending van professionele documenten en relatiegeschenken
Organisatie van vervoer (taxi, limousine, …)

Reisbijstand

www.axa-assistance.be

Inlichtingendienst over visa, vaccinaties, ...

Psychologische bijstand

Hulp bij verlies, diefstal van bagage, identiteits- en
professionele documenten

Praktische infoservice (rond onderwijs, vrije tijd, vakantie, ...)

Business Travel
Assistance
OPTIES
TRAVEL
ASSISTANCE

Dekking van medische kosten tot € 300.000 of tot € 1.000.000
Bijstand aan het voertuig met vervangvoertuig in België gedurende
max. 10 dagen
 eisongevallen: kapitaal in geval van overlijden of blijvende invaliditeit tot
R
€ 250.000
 agageverzekering: tot € 3.000 (enkel mogelijk bij onderschrijving van de
B
reisongevallenverzekering)

TARIEF
Het Business Travel Assistance contract is voorzien voor groepen.
Kortingen zijn voorzien voor een aanzienlijk aantal verzekerden.

Business Travel Assistance - Jaarformule

Basisformule

Individu

Gezin

€ 65

€ 85

Opties
Medische kosten tot € 300.000

€ 45

€ 45

Medische kosten tot € 1.000.000

€ 70

€ 110

Bijstand aan het voertuig met vervangvoertuig

€ 100

€ 100

Bijstand aan een extra voertuig met vervangvoertuig

€ 90

€ 90

Reisongevallenverzekering per schijf van € 25.000,
maximum € 250.000

€ 49

€ 87

Bagageverzekering per schijf van € 1.000, maximum €
3.000, enkel met reisongevallenverzekering

€ 65

€ 65

Minimumpremie bedraagt € 250.

www.axa-assistance.be

Geldigheid
De bijstand aan personen is geldig in de hele wereld.
De bijstand aan het voertuig is geldig in zone 1.
Geldigheidszones
Zone 1: Andorra, Albanië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk (met inbegrip van Corsica en met uitzondering
van de Dom Tom), Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Groothertogdom
Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië (inclusief de eilanden), Federale
Republiek Joegoslavië, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Monaco,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino,
Slovenië, Slovaakse Republiek, Spanje (het continentale gedeelte,
de Balearen en de Canarische eilanden), Tsjechische Republiek, Turkije
(het Europese gedeelte), Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland
Zone 2: de andere landen van de wereld die niet tot zone 1 behoren

