Vief Travel en Uniglobe South West Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u
verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de
onderstaande formules te kiezen.

1. 1 Annulering – en compensatiereis
Annulering: verzekerd tot een bedrag van € 10 000 per persoon
Compensatiereis: indien u uw reis dient te onderbreken wegens een in de polis vermelde reden,
worden de niet-genoten vakantiedagen terugbetaald in waardebon. Geldig voor een nieuwe reis tot €
1 250 in Europa en Middellandse Zeegebied.

2 Travel Selection
Assistance personen
 Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)
 Medische nabehandelingskosten in België tot € 6 250, na een ongeval in het buitenland
 Onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval en overlijden
 Verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
 Vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
 Opsporings- en reddingskosten tot € 6 250
Home Assistance
Bijstand bij schade aan de woning, informatiedienst, kosten voor slotenmaker (tot € 100)
Compensatiereis
Indien u uw reis dient te onderbreken wegens een in de polis vermelde reden, worden de niet-genoten
vakantiedagen terugbetaald in waardebon. Geldig voor een nieuwe reis. Tot € 1 250 in Europa en
Middellandse Zeegebied.
Reisgoed
Vergoeding tot € 2000 in geval van diefstal, beschadiging of laattijdige overhandiging vanwege het
openbaar vervoer, tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen tot € 400 per persoon
Kapitaal Reisongevallen
Vergoeding tot € 12 500 per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het
buitenland.

3 Exclusive Selection Europe
Uniek op de markt, een formule met exclusieve waarborgen: de bescherming bij uitstek voor reizen
binnen Europa.
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Assistance Personen
 Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte
repatriëringskosten
 Medische nabehandelingskosten in België tot € 6 250, na een ongeval in het buitenland
 Dekking van gemotoriseerde sporten
 Catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot € 600 per persoon
 Verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
 Morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: € 50 per dag
 Vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
 Opsporings- en reddingskosten tot € 6 250
 Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij repatriëring of
hospitalisatie
Home Assistance
Bijstand bij zware schade aan de woning, kosten voor de slotenmaker (€ 100)
Annulering
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10 000 per persoon in geval van
 ziekte, inclusief voorafbestaande ziekte
 annulatie van één reisgezel zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen
 Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de graad
 ongeval, overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel
 zelfmoord van een familielid , overlijden van kat, hond of paard
 schade aan de woning ,ontslag , echtscheiding of feitelijke scheiding
 uitzetting uit de huurwoning , diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van
visum
 adoptie, orgaantransplantatie
 annulering van het cultureel of sportief evenement dat het hoofddoel van de reis was
 annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid
Compensatiereis
Waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot € 10 000 per persoon.
Reisgoed
 Vergoeding tot € 2 000 per persoon in geval van diefstal, beschadiging, verlies of laattijdige
overhandiging vanwege het openbaar vervoer
 GSM, laptop en sportmateriaal verzekerd
 Tussenkomst voor de strikt noodzakelijke
 Tot € 400 voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage in het
buitenland
Kapitaal Reisongevallen
vergoeding tot € 12 500 per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het
buitenland.
Dit is slechts een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de
voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de volledige tekst van de verzekeringsvoorwaarden in
aanmerking komen.

Vief Travel – Groeningelaan 40 – 8500 KORTRIJK
Tel. 056 25 72 61 – info.west@vief.be – www.viefwest.be – Rekeningnummer BE25 3800 8087 9782

CANCELLATION ONLY
Bij reservatie van een reis in Europa en wereldwijd.
ANNULERING
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10 000/pers. in geval van:
• z iekte, incl. voorafbestaande ziekte onder voorwaarden, ongeval, overlijden van de verzekerde persoon
partner, familielid of reisgezel
• z elfmoord van een familielid
•o
 verlijden van kat, hond of paard
• s chade aan de woning
•o
 ntslag
•e
 chtscheiding of feitelijke scheiding
•u
 itzetting uit de huurwoning
•d
 iefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
•a
 doptie
•o
 rgaantransplantatie
•a
 nnulering van het cultureel of sportief evenement dat het hoofddoel van de reis was
•a
 nnulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid

CANCELLATION ONLY
Annulering en compensatiereis tot
€ 10 000/pers.

PREMIE

6,3% van de totale reissom

Min €25 per contract.

- tijdelijke formules
Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde - voor volledige algemene voorwaarden zie www.allianz-assistance.be
Januari 2019

TRAVEL SELECTION
Bij reservatie of voor vertrek op reis in Europa, wereldwijd incl. USA en Canada of excl. USA en Canada.
ASSISTANCE PERSONEN

BAGAGEVERZEKERING

•o
 nbeperkte medische kosten in het
buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte
repatriëringskosten
•m
 edische nabehandelingskosten in België tot
€ 6 250/pers., na een ongeval in het buitenland
•d
 ekking van gemotoriseerde sporten
• c atastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot
5 dagen per verzekerde persoon (max € 600)
• v erlenging of verbetering van het verblijf om
medische redenen tot 7 dagen/pers.
• f orfaitaire schadevergoeding vanaf 2 dagen
hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag/pers.
• v ervroegde terugkeer omwille van dringende
reden
•o
 psporings- en reddingskosten tot € 6 250/pers.
• t erugbetaling skipass, geboekte
sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij
repatriëring of hospitalisatie (tot €50/dag/pers.
en tot € 250/familie)

PREMIE
TRAVEL SELECTION
Per dag en per persoon
Per dag en per familie

• v ergoeding tot € 2 000/pers. in geval van diefstal,
beschadiging of laattijdige afgifte vanwege het
openbaar vervoer
•G
 SM, laptop en sportmateriaal gedekt
• t ussenkomst voor de strikt noodzakelijke
aankopen tot € 400/pers. in geval van laattijdige
afgifte van bagage in het buitenland
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• v ergoeding tot € 12 500 per persoon bij overlijden
of blijvende invaliditeit na een ongeval in het
buitenland

EUROPA +
MIDDELLANDSE ZEEGEBIED

WERELDWIJD
(Excl. USA & Canada)

WERELDWIJD
(Incl. USA & Canada)

€3
€8

€7
€ 19

€ 10.5
€ 28.5

OPTIE:
Voor Europa en Middellandse Zeegebied Assistance Voertuigen
		→ Pechverhelping en sleepdienst
		→ Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
		→ R
 epatriëring van de wagen, de passagiers, de bagages en de
huisdieren
		→ Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

€ 2 per dag, per voertuig

Voor voertuigen die max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving.

PERFECT COMBINEERBAAR: TRAVEL SELECTION

+

CANCELLATION ONLY

Min. € 25 per contract. Geldig voor een reis van max. 92 dagen.

- tijdelijke formules
Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde - voor volledige algemene voorwaarden zie www.allianz-assistance.be
Januari 2019

EXCLUSIVE SELECTION EUROPE
Uniek op de markt, een formule met exclusieve waarborgen voor wie het best verzekerd wil zijn voor, tijdens
en na de reis in Europa! Deze verzekering wordt niet aangeboden voor reizen die enkel een reservatie van een
transport of van een Fly&Drive inhouden.
ASSISTANCE PERSONEN
•o
 nbeperkte medische kosten in het
buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte
repatriëringskosten
•m
 edische nabehandelingskosten in België tot
€ 6 250/pers., na een ongeval in het buitenland
•d
 ekking van gemotoriseerde sporten
• c atastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot
5 dagen per verzekerde persoon (max € 600)
• v erlenging of verbetering van het verblijf om
medische redenen tot 7 dagen/pers.
• f orfaitaire schadevergoeding vanaf 2 dagen
hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag/pers.
• v ervroegde terugkeer omwille van dringende
reden
•o
 psporings- en reddingskosten tot € 6 250/pers.
• t erugbetaling skipass, geboekte
sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij
repatriëring of hospitalisatie (tot €50/dag/pers.
en tot € 250/familie)
ASSISTANCE VOERTUIGEN
• in België vanaf 10 km van de woonplaats en in heel
Europa
•p
 echverhelping en sleping
• r epatriëring van het voertuig, de passagiers, de
bagage en de huisdieren
• v erzending van wisselstukken
• juridische bijstand
• t ransport van de verzekerde inzittenden
• c aravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

ANNULERING
Terugbetaling van de annulerings- of
wijzigingskosten van de reis tot € 10 000/pers. in
geval van:
• z iekte, incl. voorafbestaande ziekte onder
voorwaarden, ongeval, overlijden van de
verzekerde persoon partner, familielid of reisgezel
• z elfmoord van een familielid
•o
 verlijden van kat, hond of paard
• s chade aan de woning
•o
 ntslag
•e
 chtscheiding of feitelijke scheiding
•u
 itzetting uit de huurwoning
•d
 iefstal van identiteitsdocumenten of visum,
weigering van visum
•a
 doptie
•o
 rgaantransplantatie
•a
 nnulering van het cultureel of sportief
evenement dat het hoofddoel van de reis was
•a
 nnulering van uw burgerlijke
huwelijksplechtigheid
COMPENSATIEREIS
•w
 aardebon geldig voor nieuwe reis in geval van
vroegtijdige terugkeer tot € 10 000/pers.

REISGOED
• v ergoeding tot € 2 000/pers. in geval van diefstal,
beschadiging of laattijdige afgifte vanwege het
openbaar vervoer
•G
 SM, laptop en sportmateriaal gedekt
• t ussenkomst voor de strikt noodzakelijke
aankopen tot € 400/pers. in geval van laattijdige
afgifte van bagage in het buitenland
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• v ergoeding tot € 12 500 per persoon bij overlijden
of blijvende invaliditeit na een ongeval in het
buitenland

PREMIE
EXCLUSIVE SELECTION EUROPE

7,5% van de totale reissom

Met een minimum van € 45 per polis en een maximum duur van de reis tot 45 dagen.
- tijdelijke formules
Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde - voor volledige algemene voorwaarden zie www.allianz-assistance.be
Januari 2019

