TARIEVEN

Protections is een product verzekerd door ATV NV
(code 1015)

TIJDELIJKE CONTRACTEN
ANNuLERINg
4,5% op de reissom | huurprijs
Minimum per persoon: € 15
REIsBIJsTAND
Traveller: € 2 per persoon en per dag
premier: € 3 per persoon en per dag
Minimum per persoon: € 15 (Traveller) | € 20 (Premier)
ALL-IN (= annulering + reisbijstand)
Traveller: 6% op de reissom | huurprijs
premier: 7% op de reissom | huurprijs
Minimum per persoon: € 25 (Traveller) | € 30 (Premier)
Op alle contracten geldt een korting van 10%
voor ISIC leden en kinderen < 12 jaar!

REISVERZEKERINGEN

Onderschrijvingsmodaliteiten:
De annuleringsverzekering en de all-in verzekeringen moeten onderschreven worden
bij reservatie of bevestiging van de reis.
De all-in verzekeringen kunnen enkel onderschreven worden voor reizen van maximum 33 opeenvolgende kalenderdagen.
De tarieven van de reisbijstandsverzekeringen zijn geldig voor buitenlandse verplaatsingen van maximum 3 opeenvolgende maanden. Bij onafgebroken verblijf in het
buitenland voor langer dan 94 opeenvolgende kalenderdagen, bedraagt de bijkomende premie per begonnen maand € 35 per persoon voor de Traveller en € 45 per
persoon voor de Premier. De maximum duur is beperkt tot 1 jaar.
De reisbijstandsverzekeringen moeten altijd onderschreven worden voor de volledige
reisduur, namelijk vanaf de dag van vertrek uit België tot en met de dag van terugkeer in België.
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arcontracten
Tijdelijke en Ja

JAARCONTRACTEN
ANNuLERINg
€ 120
single (= 1 persoon)
€ 150
Duo (= 2 personen)
Family (= 3 of 4 personen) € 180
€ 200
Large (= 5 of 6 personen)
Bijstand voertuig (optie)

+ REIsBIJsTAND = ALL-IN
+
€ 150
= € 270 € 240
+
€ 180
= € 330 € 300
+
€ 210
= € 390 € 360
+
€ 230
= € 430 € 390
€ 75
€ 75

Op alle contracten geldt een korting van 10%
tijdens de Book & Pay acties!
Onderschrijvingsmodaliteiten:
Voor de formules Duo, Family en Large kunnen de personen die een gemeenschappelijke reis reserveren en de familieleden tot in de 2e graad onder hetzelfde contract
verzekerd worden.
De jaarcontracten zijn geldig voor buitenlandse verplaatsingen van maximum 3 opeenvolgende maanden. Bij onafgebroken verblijf in het buitenland voor langer dan
94 opeenvolgende kalenderdagen, bedraagt de bijkomende premie per begonnen
maand € 40 per persoon en € 25 per voertuig.

www.connections.be - Call Center 070/23 33 13
Deze folder is slechts een beknopt overzicht van de algemene voorwaarden en
heeft geen enkele contractuele waarde.

tijdelijke en jaarcontracten

Waar je ook naartoe reist, neem geen onnodige risico’s: stop steeds een
goede reisverzekering in je bagage.
Het kan ook gebeuren dat je je reis moet uitstellen of zelfs annuleren. Je
reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening die oplopen tot 100%
van de reissom.

overzicht van de waarborgen

annulering
tot € 10.000 (Tijdelijke contracten) | € 5.000 (Jaarcontract)
- ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid
tot in de 2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger of een reisgezel
Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien er medisch
gezien geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis
op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van het
verzekeringscontract!

Om dergelijke ongemakken te vermijden, twijfel niet langer: boek bij ons
een TIJDELIJK CONTRACT voor een reis zonder zorgen!
Indien je meerdere reizen per jaar onderneemt, is het nog voordeliger voor
onze JAARCONTRACTEN te kiezen.
Enkele van onze troeven:
- Dekking van alle privé- en professionele reizen.
- Geen bijpremie voor bagage en avontuurlijke sporten zoals diepzeeduiken, alpinisme, rafting, ...
- Speciale skiwaarborgen: opsporingskosten in de bergen en terugbetaling
van de skipas, de lessen en het gehuurde materiaal.
- Vergoeding van de niet-genoten vakantiedagen bij een vervroegde terugkeer.
- UNIEK OP DE BELGISCHE MARKT: bij natuurrampen, epidemieën of een
terroristische aanslag is er een terugbetaling van de eventuele wijzigingskosten van de reis. Je kan ook rekenen op onze bijstand ter plaatse.

overzicht van de waarborgen

-

verwikkelingen tijdens de zwangerschap
ontslag wegens economische redenen
nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 6 maanden
belangrijke schade aan onroerende goederen
herexamen
echtscheiding of feitelijke scheiding
internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme (enkel wijzigingskosten tot maximum € 175)
- terugbetaling van je ticket bij financieel onvermogen van de luchtvaartmaatschappij!
- ...
Bij annulering van de reis wordt er steeds een vrijstelling van € 50 per persoon van de vergoeding afgetrokken. De terugbetaling van de wijzigingskosten gebeurt zonder afhouding van deze vrijstelling.

REISBIJSTAND
Voor de Tijdelijke Contracten kan je kiezen tussen de Traveller en de
Premier. De Traveller bied je een prima dekking aan een voordelige prijs.
Reis je echter naar risicovolle landen of naar plaatsen waar medische behandeling heel duur is (bijvoorbeeld Noord-Amerika & Azië), raden wij je aan de
Premier af te sluiten!
De waarborgen van ons Jaarcontract zijn gelijk aan deze van de Premier.
Bijstand personen
- medische kosten (vrijstelling van € 25) tot € 125.000 (Traveller) | onbeperkt (Premier & Jaarcontract)
- nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 2.500 (Traveller) | € 5.000 (Premier & Jaarcontract)
- dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (minimum 3 nachten) tot € 600
- repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt
- vervroegde terugkeer wegens dringende reden
- familiale bijstand bij hospitalisatie
- verlenging van verblijf wegens medische redenen
- ter plaatse sturen van een beroepsvervanger
- opsporings- en reddingskosten tot € 12.500 (Traveller) | € 25.000 (Premier
& Jaarcontract)
- terugbetaling van skipas, skilessen en gehuurd skimateriaal tot € 250
- vervanging van verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen
tot € 125
- juridische bijstand verkeer tot € 1.250 en voorschieten strafrechtelijke
borgsom tot € 12.500
- versturen van dringende boodschappen, geneesmiddelen en protheses
- psychologische bijstand
- telecommunicatiekosten met de maatschappij

Kapitaal reisongeval
(= vergoeding na ongeval in het buitenland)
- bij overlijden € 7.500 (Traveller) | € 12.500 (Premier & Jaarcontract)
- bij blijvende invaliditeit tot € 15.000 (Traveller) | € 25.000 (Premier &
Jaarcontract)
Burgerlijke aansprakelijkheid
(= vergoeding van schade berokkend aan derden)
- lichamelijke en materiële schade (vrijstelling van € 125) tot
€ 125.000
>> ENKEL Premier & JAARCONTRACT!

Bagage 1e risico
- beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van € 50) tot
€ 1.250 (Traveller) | € 1.875 (Premier & Jaarcontract)
- bij laattijdige aflevering (minimum 12 uur) worden de aankopen van
1e noodzaak voor 50% vergoed tot € 250 (Traveller) | € 375 (Premier
& Jaarcontract)
Compensatiereis
- waardebon voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer tot € 1.250 (Traveller) |
€ 2.500 (Premier & Jaarcontract)
Fly on time
(= vergoeding bij vertraging op de eindbestemming)
- 12 uur vertraging € 50
- 24 uur vertraging of meer € 100
>> ENKEL premier & JAARCONTRACT!

Terrorisme
- vergoeding van € 125 per geblokkeerde dag ter plaatse wegens een
daad van internationaal terrorisme tot € 1.250
>> ENKEL premier & JAARCONTRACT!

BIJSTAND VOERTUIG (optie jaarcontract)
Enkel geldig in Europa voor voertuigen (maximum 3.500 kg) of
motos (van meer dan 125 cc) van maximum 8 jaar oud!
- pechverhelping en sleepdienst
- opsturen van wisselstukken
- bewaarkosten
- erelonen van expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat tot € 500
- hotelkosten of huurwagen bij herstelling ter plaatse tot € 150
- repatriëring van het voertuig en de inzittenden bij immobilisatie van
meer dan 3 dagen ten gevolge van mechanisch defect, ongeval of
diefstal
- vervangingschauffeur
- telecommunicatiekosten met de maatschappij

