COVID-DEKKING
Een besmetting met het coronavirus wordt beschouwd als een ziekte,
COUVERTURE COVID
Une infecon au coronavirus est considérée comme une maladie tant
avant le voyage (annulaon) que pendant le voyage (assistance médicale).
Les garanes en cas de maladie restent donc pleinement en vigueur.
Pour plus d’informaons, rendez-vous sur protecons.be

COVID-DEKKING
Een besmeng met het coronavirus wordt beschouwd als een ziekte,
zowel vóór de reis (annulae) als jdens de reis (medische bijstand).
De waarborgen bij ziekte blijven dus onverminderd van kracht. Voor meer
info, surf naar protecons.be

zowel vóór de reis (annulatie) als tijdens de reis (medische bijstand).
De waarborgen bij ziekte blijven dus onverminderd van kracht.
Voor meer info, surf naar protections.be

Veilig en zorgeloos op reis!

ANNULERINGSVERZEKERING
Als er iets onverwachts gebeurt, met
jou of je familie, ben je dankzij onze
annulatieverzekering beschermt tegen
een ﬁnanciële kater.
Terugbetaling van de annulerings- of
wijzigingskosten bij ondermeer ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of
een familielid, inclusief de gevolgen
van een chronische of reeds bestaande ziekte, verwikkelingen tijdens de
zwangerschap, ontslag, herexamen,
intrekking van je verlof, echtscheiding
of feitelijke scheiding, …

REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING
Ook tijdens je reis kun je onverwachte gebeurtenissen nooit volledig uitsluiten, zelfs niet tijdens een citytrip of een strandvakantie.
Je kan op ons rekenen, overal ter wereld,
24 uur op 24! Dekking van de medische kosten
en nabehandelingskosten, repatriëring, dringende terugkeer, een extra kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit, verlies of diefstal
van bagage, …
TARIEVEN

Dagreizen:
ALL-IN verzekering (annulering en reisbijstand): € 5 per persoon
Autocarreizen tot € 950:
ALL-IN verzekering (annulering en reisbijstand): € 7 per dag en per persoon
Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:
ALL-IN verzekering (annulering en reisbijstand): 7% op de totale reissom
Annulering: 5,75% op de totale reissom
Reisbijstand Europa & Middellands Zeegebied: € 3 per dag en per persoon (minimum € 20 per persoon)
Reisbijstand Wereldwijd: € 5 per dag en per persoon (minimum € 35 per persoon)
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering meerdaagse reizen (€ 25 per persoon, beperkt tot € 50 per dossier), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

MUTUALITEIT OF KREDIETKAART
Je mutualiteit of kredietkaart dekt maar een beperkt aantal kosten. Zeker buiten Europa is de dekking vaak beperkt en kun je
niet altijd naar huis terugkeren bij onvoorziene omstandigheden.
Dit document is louter informatief. Voor alle gedetailleerde bepalingen verwijzen wij naar het informatiedocument (ipid ﬁche) en de algemene voorwaarden. Deze dien je steeds te consulteren voor je de gewenste verzekering afsluit. Hou ook rekening met de belangrijkste
uitsluitingen zoals gekende gebeurtenissen wanneer je de reis boekt of de verzekering afsluit, deelname aan betaalde sportbeoefening
of extreme outdooractiviteiten zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen, parapente, heli-skiën, …
Het Belgisch recht is van toepassing.
Onze producten zijn onderschreven door ATV NV (RPR 0441.208.161), een verzekeringsonderneming erkend door de Nationale Bank van
België onder het nummer 1015 voor de taken 9, 16, 17 en 18. ATV NV wordt vertegenwoordigd door Protections BV met maatschappelijke zetel te Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek, België (RPR 0881.262.717), verzekeringsagent erkend door de FSMA onder het nummer
067380 A.

