Verzekeringen voor risico’s verbonden aan een reis
Er kan tijdens een reis vanalles mislopen. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent
tegen de mogelijke risico’s. De grootste risico’s zijn reisongevallen en schade aan derden.
Hiernaast kan u zich ook verzekeren voor kleinere risico’s gebonden aan de reis: annulatie of
onderbreking, bagage, etc.
Kleine risico’s
Met de waarborg annulering en reisonderbreking kan u rekenen op een terugbetaling van uw
resterende vakantiedagen bij vroegtijdige stopzetten van de reis door ziekte, ongeval of
repatriëring. U kan hier ook nog de waarborg bagage aan toevoegen. U kan alle tijdelijke
reisverzekeringen van VAB terugvinden via:
http://www.vab.be/nl/producten/bijstand/tijdelijke Indien u vaak op reis gaat kan u ook voor
een reispolis voor één jaar kiezen
Grote risico’s
Bij VAB kan ook voor de waarborg hulpverlening kiezen. Deze waarborg komt tussen indien u
tijdens de reis ziek zou worden of slachtoffer wordt van een ongeval (al dan niet met
paarden)… Er is een beperkte tussenkomst in de medische kosten, beperkte kosten bij
overlijden, invaliditeit … u kan een overzicht van alle dekkingen vinden via bovenstaande link.
Indien u zich hier uitgebreider voor wenst te verzekeren kan U ook een afzonderlijke
verzekering bij AXA afsluiten op jaarbasis: d@ylifeprotect. Deze verzekering dekt alle
ongevallen in het privéleven. Het grootste voordeel van deze verzekering is dat het
toekomstige loonverlies word verzekerd. Dit is een goede verzekering in geval van een heel
ernstig letsel met blijvende invaliditeit. Zie brochure en link.
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/ongevallen/Pages/ongevallen-enrisicos.aspx?WT.mc_id=BE-2013-257
AXA heeft ook een beperktere formule: accidental cash biedt u de waarborgen hospitalisatie,
invaliditeit en overlijden aan. Meer info:
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/ongevallen/Pages/ongevallenpriveleven.aspx
Schade aan derden
Indien u nog geen familiale verzekering zou hebben is het aan te raden om u hiervoor te
laten verzekeren. Bij AXA bijvoorbeeld is de schade aan rijpaarden en toebehoren gedekt tot
4.000 EUR per schadegeval.
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/familiale/Pages/familiale-verzekeringburgerlijke-aansprakelijkheid.aspx
U kan hiervoor best met uw makelaar overlopen voor welke risico’s u reeds verzekerd bent
en welke nog ontbreken. Zo kan u met een gerust gemoed op reis vertrekken.

