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Met een fijner gevoel op reis?

Contact

Vertrek je binnenkort op ski-vakantie? Of ga je toch liever naar een zonnige exotische bestemming?
Reizen is leuk en tegenwoordig ook heel eenvoudig; een boeking via het internet, vlug de koffer
inpakken en klaar!

Wil je écht genieten van jouw reis, lees dan even enkele nuttige tips:

Om een zorgeloze vakantie te garanderen, raden wij je
zeker aan om je ook te verzekeren tegen onvoorziene
gebeurtenissen. Vóór of tijdens je reis.
De kans op een ongeluk/voorval lijkt voor velen klein,
maar wat indien bijvoorbeeld één van onderstaande
situaties zich voortdoet?
Jij of een familielid heeft medische hulp nodig
Je hebt een verplaatsing- of transportprobleem 		
(autopech of auto-ongeval)
Je wordt slachtoffer van een diefstal of verliest je
bagage
Een probleem treft de thuisblijvers 			
(ziekenhuisopname, sterfgeval, schadegeval)
De noodzaak om een reis te annuleren duikt op

Risk. Reinsurance. Human Resources.

Daarom is het verstandig om jezelf en je reisgezellen te
beschermen. Dit kan door middel van een
reisbijstandsverzekering. Zo krijg je hulp in dergelijke
noodsituaties, want dit soort gebeurtenissen kosten je
naast een hoop kopzorgen, meestal ook veel geld en tijd.
Aon@work heeft gekozen voor één van de marktleiders
op vlak van bijstand: Europ Assistance. Zo geniet je van
een ruime dekking en kan je rekenen op hun expertise en
uitgebreid netwerk.
Kies uit onze verschillende opties en vind de formule die
bij jou past en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs!

>>
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Zo betaal je via Aon@work bijvoorbeeld voor een
formule “Jaarlijks Plus met voertuig” geen €191, maar
slechts €121! Een korting van maar liefst 36%!

TIP!
Ga je meer dan 2 weken aaneensluitend op vakantie of reis
je meermaals per jaar (incl. korte trips), dan is het
voordeliger om een jaarcontract af te sluiten i.p.v. een
tijdelijke verzekering!
Naast reisbijstand kan je ook denken aan een
annulatieverzekering. Deze beschermt je tegen de gevolgen
van gebeurtenissen waardoor je je vakantie helaas moet
afblazen, zoals: ziekte, ontslag, overlijden van naaste
verwanten, herexamen …
Via Aon@work betaal je voor een “No Go Annulatie”
geen €149 maar slechts €109! Nog een korting van
36%!

TIP!
Sluit je annulatieverzekering meteen na het boeken of
minstens 1 maand voor vertrek af!

En toch… Is dit echt wel nodig?

Jazeker! Een goede reis- of annulatieverzekering bied je
namelijk de zekerheid dat financiële gevolgen in geval van
onvoorziene omstandigheden niet door jou zullen gedragen
worden.

Maar ben ik dan in sommige gevallen niet
dubbel verzekerd?

is de financiële tussenkomst beperkt tot een bepaald
bedrag. Enkel wanneer de medische omstandigheden dit
vereisen, dekt het de repatriëring van de onderschrijver.
Het komt niet tussen voor verloren bagage, autopech of
de repatriëring van uw voertuig.
De kredietkaart:
	
De dekking van een kredietkaart geldt meestal enkel als
de volledige som van de reis met de kaart werd betaald.
Soms is de financiële tussenkomst beperkt en zal de
tussenkomst zich enkel beperken tot de kaarthouder.
De autoverzekering:
	De autoverzekering dekt meestal enkel ongevallen (en
dus geen mechanische pannes). Doorgaans is ook geen
enkele medische bijstand voorzien. Autofabrikanten en
leasingmaatschappijen dekken dan weer enkel
mechanische pannes en geen ongevallen. De bestuurder
en de medereizigers zijn dan ook niet (altijd) gedekt.
De hospitalisatieverzekering:
	De hospitalisatieverzekering komt tussen in de
terugbetaling van de medische kosten in het buitenland
bij ziekenhuisopname (geen ambulante zorgen of
dagverblijven). Meestal wordt ook de organisatie van de
hulpverlening niet vergoed, noch de repatriëring van de
verzekerde en zijn medereizigers.

Ben je overtuigd of wil je meer informatie? Raadpleeg dan
zeker onze website!
Goede reis!

Een woordje uitleg:
Het ziekenfonds:
	Komt in het buitenland slechts tussen bij dringende en
onvoorziene medische zorgen. In sommige gevallen
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De meest complete REISVERZEKERING
>> Bereken nu je online premie
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