Overzichtstabel

bijstand voor auto's en bestelwagens
Eerste hulp
Gratis dekking bij je burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
bij een ongeval, (poging tot) diefstal of brand
in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen.
Wij regelen voor jou:
+ eerste dringende maatregelen
+ herstelling of wegtakelen van jouw voertuig naar de garage van je keuze
+ inzittenden thuisbrengen of voortzetting van de reis naar de bestemming
+ psychologische bijstand in geval van carjacking of verkeersongeval met lichamelijke letsels (max. 125 euro)

Op welk vervangingsvoertuig heb je recht?

Eerste hulp

met de optie vervangingsvoertuig bij je eerste hulp:

In recht: 	je krijgt een vervangingsvoertuig tijdens de herstellingsperiode
(max. 30 dagen)
In fout: 	je krijgt er eentje gedurende max. 3 dagen

Categorie B

Bestelwagen van 10m³

Omni-assistance

Betalende uitbreiding bij eerste hulp

Verzekerd je bij autopech maar ook bij een ongeval,
(poging tot) diefstal en brand
In België krijg je bij autopech een vervangingsvoertuig gedurende max. 15 dagen
en in het buitenland, voor om het even welk schadegeval, gedurende max. 7 dagen

Bestelwagen van 10m³

Categorie B

(stadswagen)
(in het buitenland en in
België)

In je recht of in fout:
+ vervangingsvoertuig OF terugkeer naar België
+ terugbetaling van de overnachting op hotel (max. 125 euro/persoon)
+ terugbrengen van je bagage
+ vergoeding voor je telefoonkosten

(type stadswagen) gedurende de periode van je verblijf (max. 15 dagen) en wordt
gerepatrieerd naar België als je voertuig op het einde van deze periode nog niet hersteld
is of teruggevonden werd (na diefstal). Ook bij je terugkeer in België geniet je van een
vervangingswagen van categorie B. Dit gedurende max. 7 dagen in afwachting van
je de repatriëring of herstelling van je voertuig. Deze 7 dagen kunnen verlengd worden
tot 15 dagen als je voor de herstelling van je voertuig beroep doet op een van onze
geconventioneerde garages.

■

■

 ar travel XL : gedurende de periode van je verblijf krijg je een vervangwagen in het
C
buitenland (max. 15 dagen) van dezelfde categorie als die van je eigen wagen (max.
categorie E: berline, break, monovolume, ...) of een bestelwagen van 10 m³ als
het verzekerde voertuig een bestelwagen is. Als je voertuig op het einde van je verblijf nog
niet hersteld is of teruggevonden werd (na diefstal) wordt je gerepatrieerd naar België. Bij
je terugkeer in België geniet je van een vervangingswagen van categorie B. Dit gedurende
max. 7 dagen in afwachting van je de repatriëring of herstelling van je voertuig. Deze 7 dagen
kunnen verlengd worden tot 15 dagen als je voor de herstelling van je voertuig beroep doet
op een van onze geconventioneerde garages.
 eople travel : je medische kosten in het buitenland zijn gedekt (max. 1.250.000 euro),
P
vergoeding voor je reisonderbreking (max. 5.000 euro per schadegeval/gezin/
verzekeringsjaar) en vergoeding voor activiteiten (indien al geboekt: max. 250 euro per gezin/
reis - indien gereserveerd: max. 150 euro per gezin/reis - indien gehuurd maar niet gebruikt
materiaal: max. 20 euro per dag gedurende max. 6 dagen per reis).

Personenwagen
categorie B

(in het buitenland)

Car travel

Car travel, Car travel XL, People travel

Betalende uitbreidingen bij omni assistance
■ C ar travel : je krijgt in het buitenland een vervangingswagen van categorie B

(in België)

Categorie B

(stadswagen) ( in het
buitenland en in België)

Personenwagen
categorie B

(stadswagen) (in het buitenland en in België)

Car travel XL

Voertuig met max.
categorie E
(berline, break,
monovolume, ...)
(in het buitenland)

Categorie B

(stadswagen)
(in België)

Bestelwagen van 10 m³
(in het buitenland)

Personenwagen
categorie B
(in België)
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