MET PROTECTIONS REIS JE OP EN TOP VERZEKERD!

ANNULATIE
Terugbetaling van de annulerings- of
wijzigingskosten bij ondermeer:
- ziekte, ongeval of overlijden van de
verzekerde of een familielid tot in de
2e graad, inclusief de gevolgen van
een chronische of reeds bestaande
ziekte
- verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- ontslag
- herexamen
- intrekking verlof
- echtscheiding of feitelijke scheiding
- ...

REISBIJSTAND
Ook tijdens de reis draagt Protections
steeds zorg voor jou, overal ter wereld,
24 uur op 24!
- medische kosten tot € 25.000 (autocar)
of onbeperkt (vliegtuig)
- nabehandelingskosten tot € 5.000
- repatriëring
- dringende terugkeer
- bijstand en extra hotelnachten bij
natuurramp of epidemie
- een extra kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit
- verlies of diefstal van bagage tot € 750
(autocar) of € 1.250 (vliegtuig)
- compensatiereis ten gevolge van een
repatriëring
- ...

Extra verblijfskosten &
terugkeer bij natuurramp of
epidemie meeverzekerd!

Boek en vertrek niet zonder verzekering omdat je denkt al verzekerd
te zijn bij de mutualiteit of via een
kredietkaart. Wanneer je er de
kleine lettertjes op naleest merk je
al snel op dat je niet voor alle ongemakken een beroep kunt doen op
deze gratis verzekeringen!

TARIEVEN
Dagreizen:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): € 3 per persoon
Autocarreizen tot € 950:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): € 5 per dag en per persoon
Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): 6% op de totale reissom
Annulatie: 4,5% op de totale reissom
Reisbijstand Europa & Middellands Zeegebied: € 2,50 per dag en per persoon (minimum € 20 per persoon)
Reisbijstand Wereldwijd: € 3,50 per dag en per persoon (minimum € 25 per persoon)
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering meerdaagse reizen (€ 25 per persoon, maximum € 50 per dossier),
medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).
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