
Comfort auto

Prettige 
vakantie!

Autovakantie in het 
buitenland? 
Voorzie uw 
autoverzekering van 
extra airbags.

Comfort auto is de autoverzekering van AXA Belgium. Meer informatie op axa.be



 ■ Pech, ongeval, (poging tot) diefstal of brand van uw wagen in het buitenland?  En daar staat u dan … Toch betekent dit niet  
 dat uw vakantie op een sisser moet aflopen. 
       Met car travel  krijgt u:
       - een vervangwagen (categorie B) gedurende max. 15 dagen ter plaatse
       - uw repatriëring naar België indien het voertuig niet hersteld  is of niet teruggevonden werd voor het einde van uw verblijf
       - bij terugkeer in België: een vervangwagen (categorie B) gedurende max. 7 dagen of 15 dagen indien u voor de   
          herstelling beroep doet op een door AXA geconventioneerde garage.
 Met car travel XL geniet u dezelfde dekkingen als car travel maar met een vervangwagen van dezelfde categorie  
 (maximum categorie E) als die van uw eigen wagen.

 ■ En wat als u ten val komt en daaraan bijvoorbeeld een beenbreuk overhoudt én uw vakantie moet    
 stopzetten? Met people travel verhogen we onze tussenkomst  bij medische kosten tot 1.250.000 euro.  
 Bij reisonderbreking worden de niet opgenomen/recupereerbare vakantiedagen vergoed (max.   
 5.000 euro/gezin/verzekeringsjaar),  vooraf betaalde sportactiviteiten (max. 250 euro), geboekte   
 sportlessen (max. 150 euro) en de kosten voor gehuurd sportmateriaal (max. 120 euro).

Graag meer weten? 
Bel, mail of spring even binnen voor wat meer uitleg, een vrijblijvende offerte, …

Uw makelaar

U heeft al een verzekering hulpverlening en met deze omni assistance kunt u rekenen 
op snelle en efficiënte hulp in België en in het buitenland. Gaat u regelmatig met de 
auto naar het buitenland? Dan heeft comfort auto van AXA voor u enkele interessante 
dekkingen, als betalende uitbreiding op uw verzekering omni assistance.  
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