Reisannuleringsverzekering NoGo
•
•
•
•

Alle reizen van heel het gezin verzekerd, het hele jaar door
Aanzienlijke vergoedingen, zonder vrijstelling
Een ruime waaier aan verzekerde oorzaken
Kwaliteitsgarantie van Europ Assistance

NoGo van Europ Assistance is een reisannuleringsverzekering die het hele jaar door wereldwijd
alle reizen van het hele gezin dekt. Of u uw reis nu moet annuleren, wijzigen of onderbreken,
NoGo vergoedt u. Zo kunt u al uw reizen voor het hele jaar plannen, zonder zorgen.
Een onmisbare optie in uw Familis-dossier van AG Insurance!

De troeven van NoGo
Aanzienlijke vergoedingen
zonder vrijstelling
Goed verzekerd, het hele
jaar door

NoGo betaalt zonder vrijstelling tot 2500 euro per verzekerde en per reis terug, met een
maximum van 12 500 euro per reis voor alle verzekerden samen.
U moet…

NoGo betaalt

Annuleren?

Annuleringskosten (vliegtuigtickets, hotel, huur, …)

Wijzigen?

Administratiekosten + een bonus van 75 EUR

Onderbreken?

Het aantal nog niet verbruikte vakantiedagen + een forfait van 10 %
+ eventuele kosten van een skipas (tot 250 EUR).

Gerepatrieerd
worden?

Vergoeding in functie van het aantal niet opgenomen dagen
+ een forfait van 10 %.

Voor alle reizen van
het gezin

Alle gezinsleden zijn verzekerd:
• wereldwijd voor alle privéreizen van minstens 150 euro;
• in België voor alle verblijven van minstens 3 opeenvolgende nachten.
Ook al gaat ieder gezinslid zijn eigen weg en ongeacht het soort reis, de organisator of
de duur. Bijvoorbeeld: een reis tijdens de grote vakantie, een citytrip, sneeuwklassen, een
kamp van de jeugdbeweging, … Ze zijn allen verzekerd!

Een ruime waaier aan
verzekerde oorzaken

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u een reis moet annuleren of uitstellen.
Met de reisannuleringsverzekering NoGo bent u gedekt in volgende gevallen:
• Medische redenen: ziekte, ongeval, overlijden, orgaantransplantatie van de verzekerde,
een familielid tot de 3de graad of een oppas voor minderjarigen of andersvaliden, …
• Professionele redenen: economisch ontslag, nieuw arbeidscontract, intrekking van al
toegekende verlofdagen, verhuizing om beroepsredenen, …
• Administratieve redenen: oproeping voor een militaire of humanitaire missie, convocatie
voor de adoptie van een kind, oproep als getuige of jurylid van een rechtbank, weigering
van een visum, diefstal van visum of paspoort binnen 7 dagen voor vertrek, …
• Familiale redenen: echtscheiding of feitelijke scheiding, annulering van het huwelijk, …
• Andere redenen: herexamen, vertraging bij het inchecken ten gevolge van een voertuigpanne of ongeval, aanzienlijke schade aan uw huis door diefstal of poging tot diefstal,
totaal verlies of zware schade aan het voertuig kort voor het vertrek …
• Overlijden van hond, kat of paard binnen 7 dagen voor vertrek.

Uitstekende prijskwaliteitverhouding met
Europ Assistance

Nog meer bescherming?
Kies uit 3 opties!

Formule

Wie is verzekerd?

Jaarpremie (incl. BTW)

Individueel

Verzekeringnemer

112 EUR

Koppel

Verzekeringnemer + partner

132 EUR

Familie

Verzekeringnemer + alle inwonende personen

162 EUR

Europ Assistance biedt 3 aanvullende opties voor wie nog meer zekerheid zoekt:
• Verhoging van de verzekerde bedragen: u kunt voor een bepaalde reis per persoon tot
7500 euro extra verzekeren. In totaal is er dus een maximaal verzekerd bedrag van
10 000 euro per persoon mogelijk.
• Zakenreizen: naast privévakanties kunt u voortaan ook reizen voor beroepsdoeleinden
verzekeren.
• Bagage: uw bagage en persoonlijke spullen zijn verzekerd in geval van diefstal, beschadiging en verlies door een vervoersmaatschappij. Ook diefstal van identiteitsdocumenten is
verzekerd. U kunt kiezen uit 2 formules naargelang het bedrag dat u wilt verzekeren.

De reisannuleringsverzekering NoGo kan alleen onderschreven worden in het kader van Familis.
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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Wilt u een No
Go-contract
onderschrijv
en? Neem
contact met
me op!

