
GEZINSUPPORTER VAN JOUW

Top TravelStop is een reisannuleringsverzekering van AG Insurance,
ontwikkeld in samenwerking met Touring, met specifieke voordelen:

∫ Al uw reizen wereldwijd verzekerd, een jaar lang
∫ Bagage standaard verzekerd
∫ Compensatie voor niet-genoten vakantiedagen
∫ Vergoeding voor vertraging of annulering van vluchten

Zorgeloos uw vakanties plannen … heel het jaar rond? Top TravelStop is meer dan een 
annuleringsverzekering. U bent uitstekend beschermd als u een reis onvoorzien moet annuleren, 
onderbreken of wijzigen ... niet alleen door ziekte, maar ook door tal van andere onaangename 
verrassingen. En dat voor al uw privéreizen - van citytrip tot cruise - naar alle uithoeken van de 
wereld. Zelfs bagage is standaard verzekerd. Van welke vakantie u ook droomt, 
met Top TravelStop boekt u elke reis met een gerust hart.

De troeven van Top TravelStop

Top TravelStop

Al uw reizen 
wereldwijd 
verzekerd, 
een jaar lang

∫ Keuze uit een individuele formule of gezinsformule voor een heel jaar lang.
∫ Vergoeding tot 2500 euro per persoon en per reis met een maximum van 12 500 euro voor 
 alle verzekerden samen - zonder franchise.
∫ Voor alle privéreizen en reisactiviteiten: 

- met vliegtuig, trein, bus, boot, eigen wagen, huurauto …
- in een huurappartement, hotel, camping, b&b, bungalowpark …
- geboekt via een reisagentschap, internet, de school, jeugdbeweging …
- wereldwijd voor reizen van meer dan 150 euro 
- in België voor reizen vanaf 3 nachten

∫ Alle onvoorziene annuleringen, wijzigingen en onderbrekingen van reizen in geval van ziekte, het
 overlijden van een naaste, tweede zit, een ontslag, een nieuw arbeidscontract, annulering van 
 een reisgezel, aanzienlijke materiële schade aan uw woning …

Bagage standaard 
verzekerd

∫ Uw bagage en persoonlijke spullen zijn verzekerd in geval van diefstal, vernieling, verlies  
 of laattijdige levering door de vervoermaatschappij.
∫ Vergoeding tot 1500 euro per persoon.
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Uw makelaar

Wat is niet gedekt door Top TravelStop?
∫ De reizen van minder dan 150 euro.
∫ De verblijven in België van minder dan 3 opeenvolgende overnachtingen.
∫ Iedere gebeurtenis die bekend was op het moment van de ondertekening van de verzekering of op het moment van de 

reservering van de reis.
∫ Voor de bagageverzekering zijn volgende voorwerpen uitgesloten: muntstukken, bankbiljetten, cheques, 

muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen.
∫ Compensatie van niet-genoten vakantiedagen: de extra kosten boven 10 % van het terugbetaalde bedrag voor de 

niet-genoten vakantiedagen.
∫ Vergoeding voor vluchten: buitengewone omstandigheden zoals ongunstige weersomstandigheden, staking van het 

luchthavenpersoneel of de luchtverkeersleiding.

Deze lijst is niet exhaustief.

De reisannuleringsverzekering Top TravelStop 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

Compensatie 
voor niet-genoten 
vakantiedagen

∫ Als u uw reis vroegtijdig moet onderbreken door een gedekte gebeurtenis ontvangt u 
 een compensatie voor verloren vakantiedagen, tot 2500 euro per persoon en 
 tot 12 500 euro per reis.
∫ Bovendien hebt u recht op een bijkomende vergoeding gelijk aan 10 % van die compensatie 
 om de extra kosten van uw reis of het verblijf te dekken (reeds geboekte excursies, 
 huurwagen …).

Vergoeding voor 
vertraging of 
annulering van 
vluchten

Compensatie tot 600 euro voor alle vluchten in, naar en vanuit Europa, als: 
∫ uw vlucht vertraging opliep
∫ geschrapt werd
∫ overboekt is
∫ uw zitplaats een klasse verlaagd werd

Voordelig tarief Jaarformule 1 persoon Gezin

Basis 180 euro 252 euro

Opties
∫  professionele reizen 48 euro 60 euro
∫  uitbreiding bagageverzekering 2500 euro/persoon 12 euro 24 euro
∫  uitbreiding reisbedrag 5000 euro/persoon 48 euro 204 euro

Een jaarformule komt u aanzienlijk voordeliger uit dan een tijdelijke annuleringsverzekering 
voor elk van uw reizen apart.

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).


