GENIET.stekend

Pegase Annuleringsgarantie

Je bent uit .
d
bescherm

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten tot
max. € 625 p.p. in geval van:

 onverwacht medisch probleem van de reizigers, ..kinderen, kleinkinderen,
ouders, grootouders,
broers en zussen
 onverwacht medisch probleem van je professionele vervanger
 zwangerschapscomplicatie
 verlies van je job
 materiële schade aan je woning/beroepslokalen
 annulering door je reisgezel
inbegrepen in je reissom*
vrijstelling: € 50/persoon
*Meer info: zie bijzondere reisvoorwaarden: Artikel 13: verbreking door de reiziger

Een nog ere
uitgebreid g
in
bescherm

Allianz Global Assistance Annuleringsverzekering
WAARBORGEN

ANNULATIE

Terugbetaling van je annulatie of wijzigingskosten

Tot € 10.000/persoon

Terugval/verergering van een bestaande ziekte of letsel van de reizigers, hun kinderen, ouders,
grootouders, broers en zussen (indien 2 maanden stabiel voor je boeking)

✓

Terugval/verergering van een bestaande ziekte of letsel van je professionele vervanger

✓

Zwangerschapscomplicatie

✓

Verlies van je job

✓

Materiële schade aan je woning/beroepslokalen

✓

Annulatie van je reisgezel

✓

Immobilisatie voertuig onderweg luchthaven

✓

Verdwijning / kidnapping

✓

Herexamen

✓

Adoptie/Oproep Hof van Assisen

✓

(indien 2 maanden stabiel voor je boeking)

Weigering van visum

✓
2,99% van je reissom*
Vrijstelling € 50/persoon

Premie
*3,99% op Hotel Only-boekingen - vrijstelling € 25/persoon.

EL
VOORDE ies
il
voor fam

Allianz Global Assistance Bijstand- en bagageverzekering
EUROPA
• Repatriëring van de hele familie bij ziekte, ongeval of overlijden
• Medische kosten in het buitenland tot € 50.000/persoon en €
125.000/familie

DUUR

Individueel

(1)

Familie

Individueel

Familie
code ASSISF

€ 51,99

€ 29,59

€ 74,29

€ 65,39

€ 35,29

€ 88,29

€ 29,59

€ 74,19

€ 44,39

€ 110,59

€ 11,39

€ 28,59

€ 18,39

€ 46,69

code ASSISF

minder dan 7 nachten

€ 20,49

• Watersporten en duikvakanties automatisch verzekerd

van 7 tot 11 nachten

€ 25,99

van 12 tot 14 nachten

• Vervroegde terugkeer bij een medisch probleem van een naaste
aan de thuisfront, of bij zware schade aan je woning

bijkomende 7 nachten

• Verzekering van je bagage tegen laattijdige aﬂevering, verlies,
diefstal of beschadiging

(2)

code ASSISN

code ASSISN

• Ook privé-ziekenhuizen

WERELDWIJD

* Onder familie wordt verstaan:
1) alle personen, ongeacht het aantal, van éénzelfde gezin die samen onder één dak wonen;
2) meereizende minderjarige kinderen (max. 2) die geen deel uitmaken van het gezin;
3) kinderen van gescheiden ouders, die niet samen bij één ouder wonen.
(1) EUROPA = het Europese continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Middellandse-Zee-eilanden, de Canarische
eilanden, Madeira, Tunesië, Marokko, Aziatisch Turkije, Egypte en Israël.
(2) WERELDWIJD = de hele wereld.

Dit document is een samenvatting zonder enige contractuele waarde. De verzekeringen zijn opgesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van
AGA International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekeringsmaatschappij vergund
onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 9, 13, 16 en 18 te beoefenen - ondernemingsnummer: 0837.437.919.
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