
Classic Service Full Service Travel Service Gold Service Royal  Service Visa-MasterCard Silver Visa-MasterCard Gold MasterCard Golde Mastercard Platinium MasterCard Gold MasterCard Platinum MasterCard 
Verzekeraar Allianz Allianz Allianz Allianz Allianz (Europ Assistance) (Europ Assistance) AIG AIG KBC KBC Allianz
Doelgroep retail retail retail retail retail EB kaart voor WN: kaarthouder retail: kaarthouder en familie (<25j) retail: kaarthouder retail: kaarthouder en gezin

Annuleringsverzekering NEEN NEEN JA JA JA   JA JA JA JA JA
Wanneer onderschrijven op de dag van de reservering van de reis op de dag van de reservering van de reis op de dag van de reservering van de reis ten laatste 120 dagen vóór vertrek ten laatste 120 dagen vóór vertrek

Bedrag 2.500 €/ pers
(max 10K/polis/y)

2.500 €/ pers
(max 10K/polis/y)

3.500 €/ pers
(max 14K/polis/y) puur annulereing: geen 6500€/reis/gezin max 6.000 € / familie max 10.000 € / familie

- 100% annuleringskosten,
 ->  inclusief kosten voor de reisagent (max 

10% van het reisbedrag)
- max 6.000€

- 100% annuleringskosten,
 ->  inclusief kosten voor de reisagent (max 10% 

van het reisbedrag)
- max 10.000€

max 6000€: 
-  max 1.250€ indien annulering < 6maand voor 

vertrekdatum gebeurt
-  compensatie niet genoten dagen: prorata

- annulering/wijziging: max €200pp of €500p gezin

Verzekering vertraging vervoerbewijzen 25€/50€/100€  6u,12u,24u vertraging 25€/50€/100€  6u,12u,24u vertraging 25€/50€/100€  6u,12u,24u vertraging 250€, bij 5u vertraging lijnvlucht neen vertraging vlucht >4u 200 € voor eerste noodzakelijke 
aankopen)

vertraging vlucht +4u 150 € pp voor 
voeding/drank/hotel betaald met Platinum 

kaart

vertraging vlucht +4u 150 € pp voor 
voeding/drank/hotel betaald met Platinum kaart

Geldige redenen annulatie heel uitgebreid heel uitgebreid heel uitgebreid geen zeer beperkt uitgebreid uitgebreid beperkte lijst uitgebreid voor kaarthouder, voor de gezinsleden 
beperkt 

Franchise 0 0 25% indien reden niet-beschreven in AV geen 125 € 100 €
Allrisk neen neen JA geen neen neen neen neen neen
Extra ticket cancellation annulering wegens schade onroerend goed annulering wegens schade onroerend goed annulering wegens schade onroerend goed annulering wegens schade onroerend goed annulering wegens schade onroerend goed annulering wegens schade onroerend goed

ticket cancellation:max 250€ per ticket, met 
- 10€ franchise per ticket

- max 500€ per evenement
- max 1.500€ per jaar 

- geen vergoeding voor verzend of adminkosten
Compensatiereis NEEN NEEN JA JA JA NEEN JA JA JA NEEN JA JA

2.500 €/ pers
(max 10K/polis/y)

2.500 €/ pers
(max 10K/polis/y)

3.500 €/ pers
(max 14K/polis/y) 6500€/reis/gezin max 6.000 € / familie max 6.000 € / familie

Assistance personen JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN JA
Duur van de waarborg max  3 maanden max  3 maanden max  3 maanden max  3 maanden met optie verlenging max  3 maanden met optie verlenging max 31d igv huurwagen max 90 dagen max 90d

Medische kosten onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt
- max 3.000.000€/pers/y

- tandverzorging: max 125€
- ziekenhuisopname, vervoer, hotel: max 500€

- max 50.000€ pp per schadegeval
- US & canada: max 250.000€ pp per schadegeval

- tandverzorging: max 125€
- EHBO & ziekenwagen: max 1 000e

max 30.000€ - optie 100.000€

Vrijstelling neen neen neen neen neen 100 € neen 50€ pp (indien voor de optie gekozen wordt)

Repatrieringskosten onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt, maar geen tussenkomst voor 
ziekenwagenvervoer België

- indien om medische reden: onbeperkt
- indien om  RSA: economyclass  indien <1000km max 30.000€

Nabehandelingskosten in België max 6 250€ max 6 250€ max 6 250€ max 6 250€ max 6 250€ neen optie: max 2 500€
Opsporings- en reddingskosten max 6 250€ max 6 250€ max 6 250€ max 6 250€ max 15 000€ max 10 000€ 6 250 € max 30 000€ + optie 7 500€ 

Verlenging van verblijf igv catastrofe: 
natuurramp, terrorisme, 

onaangekondigde staking
max 5d tot 120€/d max 5d tot 120€/d max 5d tot 120€/d max 5d tot 120€/d max 5d tot 120€/d neen max 10 nachten optie: max 5 nachten aan max100€ per nacht, dus 

max 500€ pp

Geld transfer max 2 500€ max 2 500€ max 2 500€ max 2 500€ max 2 500€ neen 2 500 € optie: max 2 500€
Telefoonkosten 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € neen tel naar bijstand terugbetaald optie

Psychologische bijstand 5 sessies 5 sessies 5 sessies 5 sessies 5 sessies neen 5 sessies (car of home-jacking) optie: enkel telefonische psychologische assist
Dierenarts 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € neen 65 € optie: max 75€

repatrieringskost huisdier tot 200€ tot 200€ tot 200€ tot 200€ tot 200€ neen optie

Voorafbestaande ziektes OK indien goedkeuring arts OK indien goedkeuring arts OK indien goedkeuring arts OK indien goedkeuring arts OK indien goedkeuring arts neen Indien 3 maand stabiliteit voor vertrek en akkoord arts

Vergoeding niet genoten dagen skipass 
en gehuurd sportmateriaal 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € neen 200 € skipass en skilessen optie:max 250€

repatriëring igv schade woning neen neen neen neen neen ja neen
kapitaal reisongevallen tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp max  200000

Juridische bijstand JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN
Voorschot igv gerechterlijke borgtocht max 12 500€ max 12 500€ max 12 500€ max 12 500€ max 12 500€ max 15 000€ max 12 500€

Voorschot igv ereloon neen neen neen neen neen max  3 000€
Betaling ereloon nodig ikv RSA 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € neen max 1 250€

Betaling ereloon of expert 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € neen

Bagageverzekering JA JA JA JA JA JA NEEN JA JA NEEN JA BETALENDE OPTIE

Bedrag 2000 € / pers 2000 € / pers 2000 € / pers 2000 € / pers 2500 € / pers - 750€ indien verloren door vervoermaataschappij
- 250€ indien verloren uit hotel of huurauto enkel bagage opsturen < 4u vertraging bagage: max 450€ per groep per reis

>4u: max 1000€ per groep en per reis

Eerste noodzakelijke 
aankopen/vertraagde bagage 500€ (vertraging 12u) 500€ (vertraging 12u) 500€ (vertraging 12u) 500€ (vertraging 12u) 625€ (vertraging 12u) - 250€ (vertraging 4u)

- 750€ (vertraging > 48u) max 250 € pp - 250€/gezin na 4u, max 
- 500€/gezin na 48u vertraging max 250€ pp

Waardevolle voorwerpen 1000 € / pers 1000 € / pers 1000 € / pers 1000 € / pers 1250 € / pers neen
Ski gebroken / gestolen ja ja ja ja ja neen

Assistance voertuigen (Europa) NEEN JA NEEN JA JA JA / NEEN NEEN NEEN JA (enkel kaarthouder als chauffeur) NEEN enkel terugbetaling franchise huurwagen :2500€ BETALENDE OPTIE
Voertuig ingeschreven in Lidstaat Eur Unie en Zwitserland Lidstaat Eur Unie en Zwitserland Lidstaat Eur Unie en Zwitserland België

Territorialiteit België + Europa België + Europa België + Europa wereldwijd
Aantal verzekerde voertuigen 1 2 (max 4 mogelijk) 2 (max 6 mogelijk) 2 voertuigen

Sleping door derden 250 € 250 € 250 € 200 €
Aantal dagen Vervangwagen 5 dagen in België en 10 dagen in buitenland 5 dagen in België en 10 dagen in buitenland 5 dagen in België en 10 dagen in buitenland 10 dagen in België optie: 15d

Type vervangwagen B B D B optie: B

Aantal voertuigen 1
optie: 2 bijkomende voertuigen

2 voertuigen
optie: 2 bijkomende voertuigen

2 voertuigen
optie: 4 bijkomende voertuigen

Leeftijd voertuig onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Bike assistance neen neen ja bike assistance

Afkoop franchise huurwagen neen neen max 2000€ max 10 000€ (wagen <20y) max 10 000 max 2 500€
Depannage brandstof tekort ja ja ja neen ja optie
Depannage igv lekke band ja ja ja neen ja optie

Sleutelprobleem ja ja ja neen ja  maar max 65€ optie
Aanhangwagen of caravan bij repatriëring: max 75€ brandstof bij repatriëring: max 75€ brandstof bij repatriëring: max 75€ brandstof neen bij repatriëring: max 75€ brandstof

Stallingskosten onbeperkt onbeperkt onbeperkt neen max 65€
Achterlaten wrak onbeperkt   onbeperkt onbeperkt neen max 65€

Kapitaal Reisongevallen tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp tot 12.500 € pp tot 12 500 € pp tot 12 500 € pp NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 200K

Premie
tarieven wereldwijd

1 pers: 239 €
2 pers: 289€  
Familie 319 €

1 pers: 319 €
2 pers: 369€  
Familie 399 €

1 pers: 379 €
2 pers: 449€  
Familie 509 €

1 pers: 489 €
2 pers: 559€  
Familie 619 €

1 pers: 599 €
2 pers: 739€  
Familie 799 €

Premie
tarieven Europa + Middellandse 

Zeegebied

1 pers: 129 €
2 pers: 159€  
Familie 189 €

1 pers: 209 €
2 pers: 239€  
Familie 269 €

1 pers: 249 €
2 pers: 299€  
Familie 359 €

1 pers: 359 €
2 pers: 4099€  
Familie 469 €

1 pers: 599 €
2 pers: 739€  
Familie 799 €

uitsluitingen
voorafbestaanded ziektes niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten uitgesloten OK indien stabiel uitgelsloten (min 6mnd stabiel) uitgelsloten (min 6mnd stabiel) uitgelsloten (min 6mnd stabiel)

Professionele reizen niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten uitgesloten uitgelsloten uitgelsloten uitgelsloten
Huurvoertuigen uitgesloten (behalve leasing) uitgesloten inbegrepen

Huurfietsen uitgesloten 
Fietsbijstand niet uitgesloten lege accu

beperkingen
sleping en vervoer inzittenden naar garage: max 200€

Eerste noodzakelijke aankopen: enkel bij 
vertraging bagage van lijnvlucht  geen charters

Eerste noodzakelijke aankopen: enkel bij vertraging 
bagage van lijnvlucht  geen charters

Eerste noodzakelijke aankopen: enkel bij vertraging 
bagage van lijnvlucht  geen charters

Territorialiteit enkel geldig voor reizen > 100km van woonplaats

Aantal dagen in het buitenland max 92 opeenvolgende dagen in het buitenland max 92 opeenvolgende dagen in het buitenland max 92 opeenvolgende dagen in het buitenland
max 92 opeenvolgende dagen in het buitenland 

(uitbreiding mogelijk)
max 92 opeenvolgende dagen in het buitenland 

(uitbreiding mogelijk) max 120 opeenvolgende dagen in buitenland max 120 opeenvolgende dagen in buitenland
max 90 opeenvolgende dagen in het buitenland 

(uitbreiding mogelijk) max 60dagen

Betalingsvoorwaarden reis reis moet 70% betaald zijn met kredietkaart reis moet 70% betaald zijn met kredietkaart
min 50 % betaald met kaart of rekening

indien < 75% reeds betaald: prorata terugbetaling
min 50 % betaald met kaart of rekening

indien < 75% reeds betaald: prorata terugbetaling 100 % betaald met kaart of rekening 100 % betaald met kaart of rekening 50 % betaald met kaart 

Absolute terugbetalingslimiet
130.000€ per verzekerde persoon

5 000 000€ per gebeurtenis
Leeftijd (enkel in de waarborg kapitaal reisongevallen) (enkel in de waarborg kapitaal reisongevallen) (enkel in de waarborg kapitaal reisongevallen) (enkel in de waarborg kapitaal reisongevallen) (enkel in de waarborg kapitaal reisongevallen) 75 jaar

Aantal wagens 2
Verzekering  vs bijstand enkel verzekering, geen bijstand enkel verzekering, geen bijstand


	Credit Cards

