
EEn zorgElozE vakantiE mEt touring

Gecombineerde producten
De gecombineerde producten van Touring bieden een totale bescherming tegen 
voordelige tarieven.

all in

Waarborg annulering & reiscompensatie: max. € 30.000 dossier.•	
Personenbijstand: onbeperkte terugbetaling van medische kosten en repatriëring.•	
Dekking van voorafbestaande ziekten bij de verzekerde en een familielid tot de •	
2de graad.
Garantie bij skivakanties (behalve annulatie wegens gebrek aan sneeuw).•	
Kapitaal reisongeval: max. € 12.500 in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.•	
Bagage: max. € 1.500 - mogelijkheid tot verhoging van het verzekerde maximum-•	
bedrag tot € 4.000 (per persoon).
Fly Zen: compensatie tot € 600/persoon in geval van vertraging, annulatie van de •	
vlucht, instapweigering of overboeking.
Optie bijstand voertuig in Europa. •	

Het tarief "forfait" is niet geldig indien enkel vervoer.

all-in PrEmium

Alle waarborgen van de All In formule met extra annulatievoorwaarden zoals:
Opname in rusthuis van een familielid 1•	 ste graad.
Overlijden familielid tot de 3•	 de graad.

Niet geldig indien enkel vervoer of cruise.
Volledige terugbetaling van de gemaakte kosten indien annulatie voor een reden •	
genoemd in de voorwaarden.
Franchise van 25 % van de reissom indien annulatie voor een andere gerechtvaar-•	
digde reden.
Bijkomende waarborg personenbijstand: verlenging van verblijf in het buitenland •	
ten gevolge van een natuurramp.

travEl ProtEct

Personenbijstand: onbeperkte terugbetaling van medische kosten en repatriëring.•	
Bagageverzekering: max. € 1.500 - mogelijkheid tot verhoging van het verzekerde •	
maximumbedrag tot € 4.000 (per persoon).
Reiscompensatie: max. € 30.000 per dossier.•	
Optie bijstand voertuig in Europa.•	

annulatiEvErzEkEring

Annulatie en reiscompensatie: max. € 30.000 per dossier.•	
Dekking van voorafbestaande ziekten bij de verzekerde en een familielid tot de •	
2de graad.
Ontslag of nieuwe arbeidsovereenkomst.•	
(Echt)scheiding.•	
Tweede-zit.•	

PErsonEnbijstand

Onbeperkte terugbetaling medische kosten en repatriëring.•	
Optie bijstand voertuigen in Europa.•	
Optie bagageverzekering.•	
Optie kapitaal reisongeval.•	

codE tariEvEn

T1
T2

T3
T4

travEl ProtEct

Europa
Individueel: € 4/dag/pers. - Min. € 15/pers.
Familie: € 9/dag/familie - Min. € 40/polis

WErEld

Individueel: € 8/dag/pers. - Min. € 20/pers.
Familie: € 20/dag/familie - Min. € 50/polis

T5 all in
10 % van het volledige reisbedrag
Min. € 25/pers./begonnen maand

T6 all in PrEmium
14 % van het volledige reisbedrag
Min. € 30/pers./begonnen maand

T7 annulEring
8 % van het volledige reisbedrag
Min. € 35/polis

T8 bijstand
Europa
€ 3/dag/pers. - Min. € 15/pers.
WErEld

€ 5/dag/pers. - Min. € 20/pers.

T9 snow card (prijs per 10 dagen)
Europa
€ 29/persoon of € 59/gezin
Optie bijstand voertuig in Europa: €33/voertuig

€ 3 éénmalige kosten voor de producten All-In, All-In Premium, 
Travel Protect, Annulatie en Opties

De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, 
verzekeringsonderneming toegelaten bij KB van 11.01.1991 en 24.02.1992, erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 
18. De gewaarborgde prestaties van persoonlijke ongevallen worden gedekt door AIG Europe Limites (Belgium Branch), waarvan de  maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1050 
Brussel, Pleinlaan 11, verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 0976 om de takken BOAR uit te voeren.

Reis het ganse jaar dankzij onze jaarlijkse reisbijstandsformules of annuleringsverzekering

Of u nu alleen of met uw gezin reist, met of zonder wagen: onze gespecialiseerde medewerkers staan u de klok rond, elke dag van de week bij als er iets 
misgaat in het buitenland. Medische zorgen, pechverhelping, administratieve procedures ter plaatse: Touring regelt alles. Overal in de wereld.

Reisbijstand personen (+ wagen) (vanaf € 109/jaar)

Medische bijstand aan personen (1 persoon voor traveller): onbeperkt en zonder franchise•	
Repatriërinig bij ziekte of ongeval•	
Overal ter wereld (behalve land van verblijf )•	
Medische post-operatiekosten in België•	
Pechverhelping + sleping, geldigheid bestemming zie de algemene voorwaaarden•	
Repatriëring gedekt voertuig•	
Vervangwagen en vervangingschauffeur•	

Met No Stop is uw vakantiebudget veilig, wat er ook gebeurt (vanaf € 89)
Annulering (maximum per reis: € 12.500) - Wijziging - Compensatie vroegtijdige terugkeer (optie)•	
Bagage € 1.500 per persoon/per reis•	

Meer info? Contacteer CDSCA - afdeling Vakanties

Volledige algemene voorwaarden van de verzekering op aanvraag ● Voor andere verzekeringen, gelieve ons te raadplegen ● Opmerking: de annulatieverzekering 
dient bij inschrijving te worden onderschreven ● Prijzen en voorwaarden hierboven kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

!  Vanaf het moment van de onderschrijving van de polis wordt 
er dekking gegeven en moet deze altijd betaald worden.

 Een annulatieverzekering kan niet geannuleerd of terugbe-
taald worden omdat de begunstigden verzekerd geweest zijn 
vanaf  het afsluiten van de polis tot op het ogenblik dat de reis 
geannuleerd werd.
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