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Tijdelijke
producten

Dankzij Touring ben je
op vakantie helemaal zen!

De gecombineerde dekkingen
van Touring bieden een totale
bescherming tegen voordelige tarieven.
Gecombineerde
formule*

All in

Forfait
6,50% van het volledige
reisbedrag
en min. 25/persoon/
begonnen maand

Cruise
9% van het volledige
reisbedrag
en min. 25/persoon/
begonnen maand

Annulatie en reiscompensatie:
max. 30.000 per dossier.
All in
Personenbijstand: onbeperkte terugbetaling
van medische kosten en repatriëring.
vanaf
Dekking van voorafbestaande ziekten bij de
,50%
van het volledige
verzekerde en een familielid tot de 2de graad.
reisbedrag
Garantie bij skivakanties (behalve annulatie
wegens gebrek aan sneeuw).
Kapitaal reisongeval: max. 12.500 in geval
van blijvende invaliditeit of overlijden.
Bagage: max. 1.500 - mogelijkheid tot verhoging van het
verzekerde maximumbedrag tot 4.000 (per persoon).
Fly Zen: compensatie tot 600/persoon in geval van vertraging,
annulatie van de vlucht, instapweigering of overboeking.
Optie bijstand voertuig in Europa.
Het tarief "forfait" is niet geldig indien enkel vervoer.
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Gecombineerde formules*

All in Premium

10,80% van het volledige reisbedrag
en min. 30/persoon/
begonnen maand

Alle waarborgen van de All in formule
met extra annulatievoorwaarden zoals:
Opname in rusthuis van een familielid
1ste graad.
Overlijden familielid 3de graad.
Niet geldig indien enkel vervoer of cruise.

All in
Premium

10,80%

van het volledige
reisbedrag

Volledige terugbetaling van de gemaakte kosten indien
annulatie voor een reden genoemd in de voorwaarden.
Franchise van 25% van de reissom indien annulatie voor een
andere gerechtvaardigde reden. Bijkomende waarborg personenbijstand:
verlenging van verblijf in het buitenland ten gevolge van een natuurramp.

Gecombineerde
formule* (prijs per dag)
Travel protect
individueel
Travel protect familie

Europa

Wereld

3/persoon
Min. 15/persoon

6/persoon
Min. 20/persoon

8/familie
Min. 40/polis

16/familie
Min. 50/polis

P ersonenbijstand: onbeperkte terugbetaling
van medische kosten en repatriëring.
Bagageverzekering: max. 1.500 mogelijkheid tot verhoging van het verzekerde
maximumbedrag tot 4.000 (per persoon).
Reiscompensatie: max. 30.000 per dossier.
Optie bijstand voertuig in Europa.

Travel
protect
Vanaf

15

/
persoon

De formules op maat

Verzekerings- en bijstandsoplossingen
om elke behoefte in te vullen,
van begin tot einde van uw reis.
Annulatieverzekering
Formule op maat*

Annulatie

Indien
enkel vervoer

Uitbreiding
No Stop

Cruise

5,40% van het 7% van het 7,50% van het 7,50% van het
volledige
bedrag boven
volledige
volledige
reisbedrag en reisbedrag en het plafond** en reisbedrag en
min. 25/polis min. 35/polis min. 35/polis min. 35/polis

• Annulatie en reiscompensatie:
max. 30.000 per dossier.
• Dekking van voorafbestaande ziekten
bij de verzekerde en een familielid tot
de 2de graad.
• Optie bagageverzekering.
• Optie kapitaal reisongeval.
**
2.500/persoon (No Stop Full)

Annulatie
verzekering
vanaf

5,40%
van het volledige
reisbedrag

Personenbijstand
Formule op maat
(prijs per dag)

Personenbijstand

Europa

Wereld

2/persoon
Min. 15/persoon

4/persoon
Min. 20/persoon

• Onbeperkte terugbetaling medische kosten en repatriëring.
• Optie bijstand voertuig in Europa.
• Optie bagageverzekering.
• Optie kapitaal reisongeval.

Optie bijstand voertuig in Europa
Formule op maat
(prijs per dag)

Optie bijstand voertuig

Europa
2,50/voertuig
Min. 15/voertuig

• Pechverhelping en sleping in België op de dag
van vertrek/terugkeer.
• Pechverhelping en sleping in Europa.
• Vervangwagen gedurende 5 dagen.
• Vervangchauffeur.
• Uitgezonderd: oldtimers en huurauto’s.

Snow Card
Formule op maat
Snow card

(prijs per 10 dagen)

Europa

Wereld

29/persoon of 59/gezin
Optie bijstand voertuig in Europa: 33/voertuig

• Annulatieverzekering bij gebrek aan sneeuw: tot 600 per persoon en
tot 1.400 per dossier.
• Opsporings- en reddingskosten in de bergen (max. 5.000).
• O nbeperkte terugbetaling van medische kosten en repatriëring.
• Terugbetaling van skipas en skilessen.
• Verzending van geneesmiddelen, prothesen of brillen.
• Terugbetaling van medische kosten in België na een skiongeval.
• Diefstal of breken van ski’s: overname van huurkosten met
een max. van 250.
• Uitgezonderd: kosten van brillen, contactlenzen, medische
apparaten en protheses.

Optie bagageverzekering
Formule op maat*
(prijs per dag)

Bagageverzekering

Europa

Wereld

0,70/persoon/schijf van 250
Min. 15/persoon

• In geval van diefstal of schade.
• In geval van verlies of late aflevering (min. 12 uur) door de
luchtvaartmaatschappij.
• Vanaf 250 tot max. 4.000 per persoon.
• Uitgezonderd: computers, communicatietoestellen en tablets.
• Kan ook afzonderlijk onderschreven worden.

Optie kapitaal reisongeval
Formule op maat*

Europa

Wereld

Kapitaal reisongeval

15/persoon voor max. 90 dagen

• C ompensatie in geval van overlijden of blijvende invaliditeit
na een ongeval in het buitenland.
• Uitgezonderd: professionele sporten.
• K an ook afzonderlijk
onderschreven worden.

Nog even op een rijtje

Uitgebreide waarborgen annulatie
Voorafbestaande ziekten van
de verzekerde zijn gedekt
Dekking voorafbestaande ziekten van een
familielid tot de 2de graad bij annulatie
Annulatie
Uitzonderlijke gebeurtenissen
Personenbijstand
Repatriëring
Verlenging van het verblijf
door natuurrampen
Skigarantie
Annulatie bij gebrek aan sneeuw
Fly Zen
Reisinfolijn
Bagageverzekering
Bijstand voertuig
Kapitaal reisongeval

✖ ✖
✖ ✖ ✖

✖ ✖

✖ ✖ ✖

BAGAGES

SNOW CARD

PERSONENBIJSTAND

ANNULATIE

TRAVEL PROTECT

ALL IN

ALL IN PREMIUM

Onze tijdelijke producten

Onze bijstandsformules
• Tussenkomst bij ziekte of ongeval.
• In de hele wereld.
• Onbeperkte terugbetaling van alle medische en
repatriëringskosten.
• Medische kosten in België tot 6.000.
• B ezoek aan gehospitaliseerde personen in een buitenlands
ziekenhuis (meer dan 5 dagen).
• Uitgezonderd:
- alle incidenten die bekend zijn voor afsluiting
van het contract of vertrek naar het buitenland
- b uitenlandse hospitalisaties en operaties bekend
voor vertrek

Onze annulatieverzekering
• Z iekte, overlijden of ongeval van de verzekerde
of van een familielid.
• Ontslag of nieuwe arbeidsovereenkomst.
• (Echt)scheiding.
• Tweede zit.
• De verplichte vaccinaties niet kunnen ontvangen
om medische redenen.
• Uitgezonderd:
- alle incidenten die bekend zijn voor afsluiting
van het contract of vertrek naar het buitenland
- ontslag wegens grove schuld

ALGEMENE INFORMATIE
	Een offerte aanvragen
Contacteer uw reisagent voor een
offerte met premieberekening.
	Belangrijke documenten
(algemene voorwaarden,
productfiches)
De algemene voorwaarden en
productfiches (infofiche, IPID fiche) worden
door de reisagent ter beschikking gesteld
of vooraf doorgestuurd.
Het is noodzakelijk om kennis te nemen van deze
documenten
voordat u zich inschrijft. Dit document is louter informatief.
Het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet.
De algemene en bijzondere voorwaarden blijven de enige referentie
met betrekking tot de dekkingen.
	Looptijd van de polis
De looptijd van uw polis hangt af van de duur van uw vakantie en wordt
contractueel vastgelegd.
	Klachten
In geval van klacht kan u zich per post wenden tot Touring, Klachtendienst,
Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot complaint@touring.be.
Indien u niet tevreden bent met de vooropgestelde oplossing in
verband met een klacht met betrekking tot de volgende producten:
All in, All in Premium, Travel protect, Annulatie en compensatie,
Personenbijstand, Snowcard dan kan u zich wenden tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
	Toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing.
	Staat van herkomst van de productontwerper
ATV is een Belgische verzekeringsonderneming. Koninklijke Belgische
Touring Club is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk.
* 3 éénmalige dossierkosten voor de producten All in, All in Premium,
Travel protect, Annulatie en opties.

Stempel

Voor de producten All-in, All-in Premium, Travel protect, Annulatie & reiscompensatie, personenbijstand,
Snowcard, optie bagageverzekering, optie kapitaal reisongeval : de gewaarborgde prestaties worden uitgevoerd
door ATV NV. Voor de producten optie bijstand voertuig in Europa : de gewaarborgde prestaties worden
uitgevoerd door ATV NV behalve de bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke
Belgische Touring Club en/of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. ATV
NV., Wetstraat 44 te 1040 Brussel (Belgie), RPR 0441.208.161 Brussel, BE69 6300 1222 3978.
Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 1015. www.touring.be V.Z.W. Koninklijke
Belgische Touring Club, Wetstraat 44 te 1040 Brussel (Belgie), RPR 0403.471.597 Brussel, BE55 1910 4222
2244. Verzekeringstussenpersoon erkend door de FSMA onder nummer: 011210. www.touring.be

V.U. : Greg van Cutsem - Wetstraat 44 - 1040 Brussel - FPS NL - 01/01/2021.
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