TARIEVEN 2019-2020

WAAROM
PROTECTIONS?
1. JIJ KIEST DE TIJDSDUUR
Bescherm jezelf tijdens één trip of kies voor
een jaarcontract. Dat is een pak voordeliger
als je vaak reist.

H

et zijn écht niet altijd moordzuchtige krokodillen in
een Australische billabong die je vakantie
grondig kunnen verknoeien. Vaak zijn het kleine
dingen: je bagage die zoek raakt op de luchthaven, je
tand die je parten speelt op de bus naar Bangkok, een
botsing met je gehuurde brommer op Korfu ...
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s.
Vertrek dus niet zonder bescherming!

REIS NOOIT ZONDER VERZEKERING
Twijfel je nog aan het nut van een reisverzekering?
Vergelijk dan even de cijfers:
• Repatriëring uit Spanje kost € 9.700 en € 18.820
vanuit Mexico. Met Protections niets!
• Reddingskosten buiten de skipiste bedragen
minimaal € 500 (€ 1.250 als de helikopter moet
uitrukken). Bij Protections: € 0.
• Een doktersbezoek in Turkije kost € 200. Gelukkig
betaalt Protections die terug.
• Een dagje kliniek in de VS kost gauw $ 2.500.
En dan is de arts nog niet betaald! Blij dat je die
factuur naar ons mag doorsturen, niet?

2. JIJ KIEST DE GRAAD VAN
BESCHERMING
Kies voor een annuleringsverzekering,
een reisbijstandsverzekering of een all-in
verzekering.

3. WIJ ZORGEN VOOR RUGDEKKING
Probleempje? Dan staan we dag en nacht,
7 op 7, aan jouw kant en helpen we je om
alle administratie en financiën zo snel
mogelijk te regelen.

Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015).
Deze folder is slechts een beknopt overzicht van de algemene
voorwaarden en heeft geen enkele contractuele waarde.

REIS
VERZEKERINGEN
TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN

ONZE BESTE DEALS

reisbijstand

2. REISBIJSTAND
WAT GAAT ER MIS?
Je hebt een ongeval op reis, wordt ziek, je bagage raakt zoek of je
maakt een valpartij met je gehuurde brommer. Kort gezegd beschermt
je reisbijstandsverzekering je tegen een hele reeks ongemakken die op
reis allemaal vervelend en duur zijn.

TIJDELIJK CONTRACT
1. ANNULERING

4,9% van de reissom (min. pp: € 20)

2. REISBIJSTAND

WAT DOET PROTECTIONS?
We betalen je kosten terug tot een maximumbedrag.

3. ALL-IN (annulering en reisbijstand)

WAT BETAALT PROTECTIONS ALLEMAAL TERUG?
Bij medische of persoonlijke problemen
• je medische kosten (onbeperkt - vrijstelling: € 25);
• je nabehandelingskosten na reisongeval (tot € 5.000);
• je repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden;
• je kosten voor vervroegde terugkeer wegens dringende reden;
• je extra kosten bij natuurramp, epidemie of terrorisme;
• de kosten om je familie in het buitenland te logeren bij hospitalisatie;
• de opsporings- en reddingskosten (tot € 12.500).
Bij een reisongeval
Je familie krijgt een vergoeding van € 12.500 bij overlijden. Jij krijgt een
som tot € 25.000 bij blijvende invaliditeit na een reisongeval.
Burgerlijke aansprakelijkheid
We betalen de lichamelijke en materiële schade die je aan derden
berokkend hebt terug tot € 125.000. Vrijstelling: € 125.
Bij problemen met je bagage
Wordt je bagage beschadigd, gestolen of gewoon niet afgeleverd? Dan
storten we je tot € 1.875 (vrijstelling: € 50). Je krijgt ook tot € 375 om
noodzakelijke spullen te kopen als je koffers 12 uur op zich laten wachten.
Compensatie bij repatriëring
Als je vroeger moet terugkeren door een repatriëring, krijg je een waardebon tot € 2.500. Daar kan je later opnieuw mee op reis gaan. Je repatriëringskosten zelf zijn natuurlijk ook gedekt (zie hierboven).
Bij forse vertragingen
We geven je een compensatie als je vliegtuig veel te laat aankomt. Bij
12 uur vertraging is dat € 50. Vanaf 24 uur vertraging is dat € 100.

Europa: € 2 per dag (min. pp: € 20)
Wereld: € 4,5 per dag (min. pp: € 35)
7% van de reissom (min. pp: € 70)

4. FLIGHT GUARANTEE

voor slechts € 8

Onderschrijvingsmodaliteiten:
•
•
•
•

reisbijstand & all-in geldig voor reizen tot 30 dagen
annulering, all-in & flight guarantee te onderschrijven bij de boeking of
bevestiging van de reis
reisbijstand te onderschrijven ten laatste de dag voor vertrek en voor de
volledige reisduur
Europa = de landen van de Europese Unie alsook Monaco, San Marino,
Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Montenegro, Wit-Rusland,
Bosnië-Herzegovina, de Russische Federatie (tot 60° oosterlengte), IJsland,
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Noorwegen,
Servië, Turkije, Oekraïne, Marokko, Tunesië, Egypte en Israël met
uitzondering van het land van de woonplaats van de verzekerde.

WAARBORGEN

1. ANNULERING

JAARCONTRACT
Single
(= 1 pers.)

Duo

Family

(= 2 pers.) (= max 6 pers.)

1. ANNULERING
€ 130 € 195
2. REISBIJSTAND € 190 € 285
3. ALL-IN
€ 250 € 375

€ 240
€ 330
€ 450

bijstand voertuig (optioneel) € 95
Onderschrijvingsmodaliteiten:
•

•
•
•

WAT GAAT ER MIS?
Je haalt je vakantie niet en vraagt ons om je reis te verzetten of je vluchten
en hotels te annuleren en je terug te betalen.

reisbijstand & all-in geldig voor buitenlandse verplaatsingen van maximum
95 opeenvolgende dagen, bijkomende premie van € 40 per 30 dagen tot
maximum 1 jaar
annulering & all-in te onderschrijven bij de boeking of bevestiging van de reis
reisbijstand te onderschrijven ten laatste de dag voor vertrek
volgende personen kunnen samen op een duo (maximum 2 personen) of
family (maximum 6 personen) overeenkomst verzekerd worden: de leden van
één gezin, namelijk de verzekerde, zijn/haar echtgenoot/echtgenote,
zijn/haar wettelijke of feitelijke partner, hun ouders en kinderen die allen
onder hetzelfde dak leven of bij het gezin gedomicilieerd zijn alsook de
minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk die niet onder hetzelfde
dak wonen.

WAT DOET PROTECTIONS?
We verzetten je reis kosteloos of we betalen je geboekte reis terug tot
€ 10.000 (of € 3.500 als je een jaarcontract hebt). Je vrijstelling bedraagt
€ 50.
Contacteer ons indien je reis meer dan € 10.000 kost.
5.000
> 3.500 VOOR ANNULERING?
WAT ZIJN GELDIGE
REDENEN
We bekijken elk geval apart. Maar deze situaties komen zeker in aanmerking:
• ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je partner, reisgezel, familielid
in de tweede graad, gastheer of beroepsvervanger. Ook chronische of
al bestaande ziektes zijn gedekt als er geen medische tegenindicatie
bestond bij het boeken van je reis;
• verwikkelingen tijdens de zwangerschap;
• ontslag wegens economische redenen of een nieuwe arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden;
• ernstige schade aan onroerende goederen;
• herexamens;
• echtscheiding of feitelijke scheiding;
• internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme (uitgebreide waarborgen);

all-in

3. ALL-IN (annulering en reisbijstand)
Ga zorgeloos op reis dankzij de combiformule van Protections! Voor een
complete bescherming voor EN tijdens je reis kies je voor een 2-in-1-verzekering: daarmee geniet je van zowel een annulatie- als een reisbijstandsverzekering. Dat komt voordeliger uit dan beide verzekeringen
apart afsluiten en je vertrekt met een gerust gevoel op reis.
blauw GUARANTEE
4. FLIGHT

De laatste jaren is het aantal luchtvaartmaatschappijen dat in financiële
moeilijkheden is gekomen aanzienlijk geweest. Om te voorkomen dat
je als klant bij het failliet gaan van een luchtvaartmaatschappij je geld
kwijt bent, bieden wij je deze garantie tot € 1.250, zowel voor als na je
vertrek!

