
De meest royale bijstands- en reisverzekering voor al uw vakanties, wereldwijd.

ROYAL SERVICE

 
• onbeperkte medische kosten in het buitenland 

• medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250,  
 na ongeval in het buitenland

• verlenging of upgrade van verblijf op medisch voorschrift 

• vervroegde terugkeer o.w.v. dringende reden

• onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden

• opsporings- en reddingskosten tot € 15.000

• ski garanties

• terugbetaling van sportmateriaal & activiteiten in geval  
 van repatriëring of hospitalisatie

• bijstand bij overlijden zo ook psychologische bijstand

• bijstand door een naaste bij hospitalisatie in het buitenland  
 van een minderjarige of alleenreizende

• bijstand in geval van diefstal of verlies van reisgoed, reis- of  
 identiteitsdocumenten

• catastrofedekking: verlenging van verblijf tot max. 5 dagen tot  
 € 120/dag ten gevolge van een natuurramp, een terroristische  
 aanslag of een onaangekondigde staking

• juridische bijstand

• geldreserve tot € 2 500 in geval van onvoorziene uitgaven in  
 het buitenland

• bijstand aan huisdieren

• bijstand bij taalproblemen

BIJSTAND PERSONEN (WERELDWIJD)

 
• pechhulp, sleping vanaf de woonplaats

• geen leeftijdsbeperking van het voertuig

• 2e voertuig gratis meeverzekerd – tot 4 voertuigen extra  
 te verzekeren in zelfde polis

• vervangwagen tot cat. D (5 dagen België en 10 dagen  
 in buitenland)

• vervangwagen in geval van diefstal: max. 30 dagen

• full credit (geen waarborg voor vervangwagen)

• pick-up/drop-off bij vervangwagen d.m.v. taxi

• repatriëring van het voertuig en verzekerde passagiers

• verzenden van wisselstukken

• caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

BIJSTAND VOERTUIGEN (EUROPA)

 
• vergoeding tot € 2.500 in geval van diefstal en beschadiging

• tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige  
 afgifte bagage tot € 625 

• vergoeding van waardevolle voorwerpen (gekenmerkte inbraak,  
 tot € 1.250/persoon)

• fietsen, tenten, zeilplanken, duikmateriaal, rolstoelen  
 bij verlies/diefstal tijdens transport of gekenmerkte inbraak

REISGOED / BAGAGEVERZEKERING

 
• bijstand bij pech, diefstal en ongeval in Europa van eigen fiets(en)

FIETSBIJSTAND

 
• tot € 12.500 per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit 

KAPITAAL REISONGEVALLEN

 
• event ticket-annulering tot € 500 per persoon en max. € 2.000  
 per bestelling

EVENT TICKET CANCELLATION

 
• dekking bij o.a. ziekte, ongeval, overlijden, ontslag, …

• terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten  
 van de reis tot € 3.500 per persoon en per schadegeval.  
 (max. € 14.000/polis per verzekering jaar) 
 (max. 2 annuleringsdossiers in één verzekeringsjaar)

• elk aantoonbaar, plots, onvoorzien feit beschreven in  
 de Algemene Voorwaarden dat de geboekte reis onmogelijk  
 maakt (max. € 14.000/polis per verzekering jaar) 

• all risk: 25% franchise voor een niet in de algemene voorwaarden  
 opgenomen reden

• verzekerde reizen: alle type reizen, zowel zakenreizen als   
 privéreizen

ANNULERINGSVERZEKERING

 
• compensatiereis ten belope van maximum € 3.500 per   
 persoon voor verzekerde en verzekerde medereizigers in geval  
 van vroegtijdige onderbreking van de reis en repatriëring om  
 medische reden 
 (max. € 14.000/polis per verzekeringsjaar) 

COMPENSATIEREIS

 
• afkoop franchise tot een maximum bedrag van € 2.000

AFKOOP FRANCHISE HUURAUTO OF MOTOR

vanaf 4de opeenvolgende maand in het buitenland  
€ 40/bijkomende maand/polis 

Premie voor 1 persoon € 599

Premie voor 2 personen € 739

Premie per gezin € 799

Extra voertuig  
(tot max. 4 extra)

€ 69
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