Meer weten over de
reisannuleringsverzekering NoGo?
Contacteer mij vrijblijvend voor meer
informatie of neem alvast een kijkje op
www.aginsurance.be, rubriek Gezin >
Reisbijstand voor meer details.

NoGo van Europ Assistance,





meer dan een reisannuleringsverzekering!

Scan deze QR-code en
lees alles over NoGo!

meer dan een reisannuleringsverzekering!


NoGo van Europ Assistance,

Alle reizen van heel het gezin verzekerd,
het hele jaar door
Niet alleen bij ziekte, maar bij heel wat oorzaken
die leiden tot annulering of onderbreking van de reis
Hoge vergoedingen, geen vrijstelling

Uw makelaar

Kwaliteitsservice van Europ Assistance

De reisannuleringsverzekering NoGo kan alleen onderschreven worden in het kader van Familis.

“Ik wil Europ Assistance bedanken.
Na een autopanne zaten we vast in Brest,
Frankrijk. Alles werd snel geregeld: het takelen
van de auto, het hotel, de repatriëring naar
België, … Heel erg bedankt!”

Bron:
http://www.europ-assistance.be/nl/annulatieverzekering/nogo-jaarlijks

0079-2326135N-04122015

Céline & Michael B.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Europ
Assistance verdeeld door AG Insurance. Voor dit verzekeringsproduct gelden uitsluitingen,
beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan
leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website
www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar
bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht
van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw
verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van
AG Insurance (fax 02 664 76 64, mail customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde
oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen
(de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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Plan uw vakanties
voor het hele jaar,
zonder zorgen!

Reis annuleren, onderbreken
of wijzigen?
De reisannuleringsverzekering NoGo van Europ
Assistance vergoedt tot 2500 EUR per verzekerde en per
reis, zonder vrijstelling!*
U moet uw reis…

alle kosten als gevolg van de
annulering.

... onderbreken?

het aantal nog niet verbruikte
vakantiedagen + 10 % extra
+ eventuele kosten skipas tot
250 EUR.

Formule

Wie is verzekerd?

Jaarpremie1

Individueel

Verzekeringnemer

110 EUR

Koppel

Verzekeringnemer +
partner

130 EUR

Familie

Verzekeringnemer
+ alle inwonende
personen

160 EUR

* max. 12 500 EUR per reis voor alle verzekerden samen

Ziekte, echtscheiding, herexamen, intrekking van verlof
door de werkgever, … tot zelfs het overlijden van hond, kat
of paard: NoGo dekt een ruime waaier aan onaangename
verrassingen!

Deze verzekering dekt u gedurende het hele jaar in
functie van de gekozen formule.
1

Incl. btw

…voor het hele gezin, wereldwijd!
Alle reizen van heel het gezin zijn verzekerd, wereldwijd.
Dus ook de citytrips, het scoutskamp, de uitstap van een
paar dagen met uw motorclub, …
De waarde van de reis moet wel minimaal 150 EUR bedragen en voor een reis in België is een minimum van
3 overnachtingen vereist.

Voor meer details, afspraak bij uw makelaar
of op www.aginsurance.be!

voor nog meer bescherming!

Kies dan voor een of meer van deze 3 aanvullende
opties voor nog meer zekerheid!

Kies uit 3 formules!

administratieve kosten + een
bonus van 75 EUR.

Heel wat oorzaken verzekerd…

3 opties

Investeert u in een wereldreis of moet u soms voor
zaken op reis? Wilt u ook uw bagage verzekeren?

NoGo vergoedt

... annuleren?

... wijzigen?

U reist alleen, met partner of
met het hele gezin?

Tip: voeg de reisannuleringsverzekering NoGo toe
aan uw Familis-dossier van
AG Insurance!
Zo geniet u ook voor uw NoGo alle Familis-voordelen:
1 verzekeringsdossier, 1 vervaldag, budgetbescherming,
Familis Protection en de mogelijkheid om maandelijks
te betalen!

1

Verhoging van de verzekerde bedragen

Verzeker voor een specifieke reis tot 7500 EUR extra
per persoon en verhoog zo het maximaal verzekerd
bedrag tot 10 000 EUR per persoon!
2

Zakenreizen

Met deze optie zijn naast privévakanties ook uw reizen
voor beroepsdoeleinden verzekerd.
3

Bagage

Uw bagage en persoonlijke spullen verzekerd in
geval van diefstal, beschadiging of verlies door een
vervoersmaatschappij. Ook diefstal van identiteitsdocumenten is verzekerd!

