
Bijna vakantie!  Om optimaal van deze momenten te genieten, zijn een aantal voorzorgsmaatregelen nodig. Check samen met uw klanten of ze 
goed verzekerd zijn om te vermijden dat eventuele problemen de pret bederven.  

Ze zullen ongetwijfeld enthousiast zijn over dit initiatief!

En ook …

  gratis 1e hulp comfort auto: bij ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand  
in België:
• eerste dringende maatregelen
• wegtakelen van het voertuig naar de garage die de klant kiest
• inzittenden thuisbrengen of voortzetting van het traject 
•  gegarandeerde mobiliteit tijdens de 24 uur na het schadegeval (trein, taxi,  

huurwagen…), verlengbaar tot 30 dagen als de klant 50 jaar of ouder is

In het buitenland: wegtakelen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage.

 gratis service pick-up & delivery 

geen vakantie zonder bijstand!

  omni assistance – formule ‘3 in 1’ voor minder dan 10 EUR /maand! 
autopech, ongeval of repatriëring …

Wegenhulp zorgt voor : 

in België:  
 pechverhelping of afsleping naar de garage die de klant kiest
 vervangwagen gedurende 15 dagen, indien bij een erkende garage
 inzittenden thuisbrengen of voortzetting van het traject 

in het buitenland:   
 pechverhelping of afsleping naar de dichtstbijzijnde garage
  een vervangwagen gedurende 7 dagen of terugkeer naar huis indien de wagen niet 

onmiddellijk hersteld kan worden
 het ophalen/repatriëren van het voertuig

Personenhulp in de hele wereld zorgt voor:

in België:   
  medische bijstand aan de verzekerden (vervoer per ziekenwagen naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis, huishoudhulp of kinderopvang indien hospitalisatie > 3 dagen) 
 bijstand voor kinderen bij ongeval, verlies van sleutels of abonnement openbaar vervoer
 hulp in geval van overlijden.

in het buitenland:
 vergoeding van medische kosten tot 50.000 EUR
 opsturen van noodzakelijke geneesmiddelen
 repatriëring
 vergoeding van reddingskosten tot 6.250 EUR 
 hulp in geval van overlijden
 het verlies van documenten of vervoerbewijzen / verlies of beschadiging van bagage.

Woninghulp zorgt voor: 
  bijstand bij onbewoonbaarheid van de woning (eerste maatregelen, vervroegde terugkeer 

uit het buitenland…)
  verlies, diefstal of vergeten van sleutels.

  car travel – een noodzakelijke uitbreiding om van de reis te blijven 
genieten  

Voor 2 EUR/maand voorziet car travel in:

als het voertuig binnen de 5 dagen hersteld kan worden: 
 vervangwagen (cat. B) gedurende 15 dagen
 vergoeding van hotelkosten en tegemoetkoming in de taxikosten.

als de herstelling meer dan 5 dagen duurt of bij diefstal:
 vervangwagen (cat. B) gedurende 15 dagen
  repatriëring van de verzekerde en de inzittenden indien het voertuig niet hersteld  

is of niet teruggevonden wordt voor het einde van het verblijf
  in afwachting van de repatriëring van het voertuig, een vervangwagen in België  

(cat. B) gedurende 15 dagen, indien bij een erkende garage (zoniet, 7 dagen). 

   een check-up  
voor een zorgeloze vakantie
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  optie diefstal, altijd nuttig in een brandverzekering

Dieven nemen geen vakantie! Adviseer uw klanten de optie diefstal te nemen bij 
hun brandverzekering. 

Niets onaangenamers dan diefstal van persoonlijke bezittingen en de woning  
ondersteboven aantreffen na enkele dagen afwezigheid. 

Door de optie diefstal toe te voegen aan zijn brandverzekering, zal uw klant  
verzekerd zijn, ook tijdens zijn vakantie, voor oa.:

in zijn woning: 
 diefstal van de inhoud 
 schade aan onroerende goederen bij een diefstal.

op vakantie in België of in het buitenland: 
  diefstal van meegebrachte inhoud indien hij minstens een nacht logeert in  

een gebouw, mobilhome of caravan 
  diefstal van de inhoud met geweld of bedreigingen tegen de verzekerde, inclusief 

door inbraak in een voertuig dat hij gebruikt.

Met de optie diefstal+ worden de vergoedingslimieten verdubbeld!

  ongeval in het privéleven? d@ylife protect!
Een banaal ongeval in het privéleven kan zware gevolgen hebben, tot blijvende 
ongeschiktheid of zelfs overlijden…

De dekking d@ylife protect is van toepassing op elk ongeval dat zich voordoet in 
een lidstaat van de Europese Unie. Ze wordt uitgebreid tot de hele wereld voor 
reizen en verblijven van niet meer dan 3 opeenvolgende maanden.

  BA Privéleven ook voor op reis

Schade veroorzaakt in de huurwoning, een kind dat de bril breekt van zijn 
speelvriendje, een hond die in de kuiten bijt van de schoonmaakster van het 
hotel… allemaal situaties die de vakantie kunnen verpesten en zeer hinderlijke 
gevolgen kunnen hebben, ook op financieel vlak. 

Stel daarom de familiale verzekering en de optie premium voor aan uw 
klanten.

De gratis fietsbijstand, inbegrepen in het contract, is geldig in België en tot  
30 km buiten onze landsgrenzen. 

  verkeersongeval in het buitenland? 
rechtsbijstand! 
Net aangekomen op zijn vakantieadres is uw klant al het slachtoffer van een 
verkeersongeval. Zijn voertuig wordt aangereden door een derde. Geen slech-
tere manier om het verlof te beginnen, zeker omdat het niet makkelijk is om dit 
soort problemen op te lossen in een vreemd land en in een vreemde taal. 

De rechtsbijstandverzekering: 
   biedt administratieve hulp dankzij het Europees netwerk van LAR
   stelt een expert ter plaatse aan
   zorgt voor de terugvordering van de materiële en lichamelijke schade
   komt tegemoet in de kosten en erelonen van een advocaat als een minnelijke 

schikking niets oplevert.

diefstal, schade in het vakantieverblijf, een geschil met een derde …
enkele erg nuttige opties…


