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Top Travel Assist

Top Travel Assist is een bijstandsverzekering van AG Insurance, 
ontwikkeld in samenwerking met Touring, met specifieke voordelen:

∫ Bijstand voor zachte mobiliteit in Europa
∫ Bijstand voor u en uw gezin wereldwijd
∫ Onbeperkte medische kosten in geval van hospitalisatie in het buitenland
∫ Vergoeding voor vertraging van vluchten of openbaar vervoer

Zorgeloos op reis … het hele jaar rond? De uitgebreide waarborgen van Top Travel Assist 
beschermen u en uw gezin bij ongeval of ziekte op reis en onderweg met de fiets, e-step of andere 
rijtuigen van zachte mobiliteit … Ook bij een vertraging of annulering van uw vlucht of van uw reis 
met het openbaar vervoer kunt u rekenen op onze uitstekende reisbijstand. Waarheen 
de reis ook gaat, Top Travel Assist is altijd de beste reisgezel van u en uw gezin.

De troeven van Top Travel Assist
Bijstand voor zachte 
mobiliteit in Europa

∫ Voor alle vervoermiddelen tot max. 45 km/u. zoals de (elektrische) fiets, speedpedelec, 
 hoverboard, segway, (e-)step, monowheel.
∫ In nagenoeg alle landen van Europa.
∫ Bij pech, diefstal, lekke band en ongeval.
∫ Herstelling van het vervoermiddel ter plaatse, zelfs voor uw huisdeur. 
 Of verplaatsing van het rijtuig naar de hersteldienst van uw keuze.
∫ We brengen u naar huis of naar uw logeeradres.

Bijstand voor u en 
uw gezin wereldwijd

∫ Voor u en de gezinsleden die onder uw dak wonen.
∫ Bij ongeval, ziekte, overlijden … wereldwijd, ook in België.
∫ Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatie- en medische kosten in geval van hospitalisatie 
 in het buitenland. Voor sommige medische kosten in België als gevolg van het ongeval of  
 de ziekte in het buitenland komen we tussen tot 6000 euro.
∫ Vergoeding van de opsporings- en reddingskosten.
∫ Organisatie en tenlasteneming van de vervroegde terugkeer bij hospitalisatie of 
 overlijden van een familielid in België. Ook bij ernstige schade aan uw woning.
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Vergoeding voor 
vertraging van 
vluchten of openbaar 
vervoer

∫ Vluchten in, van en naar Europa:
- vergoeding voor vertraging
- vergoeding bij annulering, overboeking of instapweigering

∫ Openbaar vervoer:
- wereldwijde bijstand en vergoeding voor gestrande reizigers
- vergoeding als de bestemming door vertraging of afschaffing van de dienst niet meer 
 voor het einde van de dag bereikt kan worden.

∫ Tussenkomst tot 300 euro per persoon voor te laat toegekomen bagage.

Betrouwbare 
bijstand 24/7

Door onze samenwerking met Touring kunt u vertrouwen op een 
jarenlange ervaring in medische bijstand in het buitenland:
∫ eigen medische teams voor uw repatriëring
∫ experts helpen u de klok rond verder in uw moedertaal

Voordelig tarief 168 euro voor het hele gezin

Wat is niet gedekt door Top Travel Assist?
∫ Bijstand zachte mobiliteit: behalve de speedpedelec kan geen enkel voertuig waarvoor 
 een inschrijving in België wettelijk verplicht is, beschouwd worden als een fiets of gelijkgestelde.
∫ Elke gebeurtenis die gekend is voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland.
∫ Reizen van meer dan 90 dagen.
∫ Aandoeningen en gebeurtenissen als gevolg van drug- of alcoholgebruik.
∫ Het beoefenen van gevaarlijke sporten: alle luchtsporten (vliegen, deltavliegen, parachutisme, parapente …), 
 alpinisme, speleologie, canyoning …
∫ Bijstand voor openbaar vervoer is niet van toepassing indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot vertraging 
 of schrapping van de dienst, een staking is of zich meer dan 12 uur voor het voorziene vertrek heeft voorgedaan.

Deze lijst is niet exhaustief.

De bijstandsverzekering Top Travel Assist is een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde 
periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich 
daartegen verzet.

Touring, de bijstandpartner voor AG

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het 
gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen 
leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een 
premieberekening en offerte, zijn ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van 
toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden 
bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). 
Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 
1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

Uw makelaar Bijstand 24/7

∫ België: 0800 55 505

∫ Buitenland: +32 78 055 505


