
 

 

  PROTECTAS TRAVEL INSURANCE  I   MEDISCHE BEROEPEN   
       

 
 
 
 
Trierstraat 45/1 – 1040 Brussel 
(Toegelaten door de nationale Bank ent het FSMA 
onder het code 2069 – KBO 0866.778.241) 

 

 INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
 Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aanvangsdatum: …../…../……………. 
 
Te verzekeren personen:       
Naam en Voornaam: ………………………………………………………….. Geboortedatum: …../…../………… 
         ……………………………………………………………..       Geboortedatum: …../…../…………      
    …………………………………………………………………        Geboortedatum:…../…../………….. 
   …………………………………………………………………         Geboortedatum:…./…../……………. 

 
 

 WAARBORGEN 
 

 REISVERZEKERING  160€/GEZIN/JAAR 
 

 Optioneel 
 
Bijstand voertuig, inclusief vervangwagen België (max. 5 dagen) en vervangwagen buitenland 
(max. 30 dagen)  :  60€/voertuig/jaar 

 
Nummerplaat (voertuig max. 15 jaar oud): ……………………… 

 
 
 
 

 Graag  een vrijblijvende offerte voor mijn autoverzekering 
  
 
 
 
 
 
 

TERUGSTUREN VIA MAIL 
 
PROTECTAS  I  ZELLIKSESTEENWEG 12  - 1082 BRUSSEL 
T. +32 2 465 91 01 
F. +32 2 468 02 34 
info@protectas.be I www.protectas.be 
cdv-nr. Attest A 21.008/005/0018 
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TRAVEL  I  GO SAFE PRO  I  WAARBORGEN PER VERZEKERDE MAXIMUM 

ALGEMENE WAARBORGEN  

Medische kosten 2.000.000 € 

Eigen risico, enkel bij ambulante kosten 125 € 

Annulering en reisonderbreking per persoon 3.500 € 

Verlies van bagage toevertrouwd aan een aansprakelijke vervoerder, diefstal van bagage 

enkel bij inbraak of gestolen met geweld op de persoon. 

Enkel   

 

 

 

 

enkel bij inbraak    

3.000 € 

Aankoop  noodzakelijke producten bij vertraging van bagage (vrijstelling 12 uur)  

 

 

250 € 

BIJSTAND  

Vervoer naar medisch centrum Reële kosten 

Repatriëring naar woonplaats in Europa Reële kosten 

Repatriëring van het lichaam in geval van overlijden Reële kosten 

Vergoeding van de lijkkist 1.500 € 

Vervroegde terugkeer in geval van overlijden/zware ziekte van een familielid in België  Reële kosten 

Juridische bijstand verkeer, bij verkeersongeval in het buitenland (geen huurwagens) 1.250 € 

Strafrechtelijke waarborg verkeer bij verkeersongeval in het buitenland (geen huurwagens) 12.500 € 

Ter plaatse sturen van een geneesheer Reële kosten 

Opsturen van noodzakelijke en ter plaatse niet beschikbare geneesmiddelen Reële kosten 

Medische kosten na ongeval in België 3.750 € 

Ter plaatse brengen van een beroepsvervanger Reële kosten 

Ticket voor familielid bij hospitalisatie van verzekerde in het buitenland Reële kosten 

VLUCHTVERTRAGING  

Bij vertraging op de eindbestemming (enkel op de heenreis )       

 

2 u 50€, 3 u 70€, 4 u 80€, 6 u 100€ 

 EXTRA ZEKERHEID  

Opzoekings- en reddingskosten Reële kosten 
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TRAVEL  I  GO SAFE PRO  I  WAARBORGEN PER VERZEKERDE MAXIMUM 

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN  

Overlijden na ongeval in het buitenland 100.000 € 

Blijvende of degeeltelijke invaliditeit in het buitenland 100.000 € 

UITBREIDINGEN  

Extra Kapitaal bij overlijden van verzekerd kind  in het buitenland 2.500 € 

Kosten van de slotenmaker enkel bij verlies of diefstal huissleutels 200 € 

Dierenartskosten in het buitenland 250 € 

Home assistance : bewaking van de woning Max. 5 dagen 

Psychologische bijstand in het buitenland na terreuraanslag 12.500 € 

Terugbetaling van de skipas en skilessen 250 € 

Voorschieten van geld in het buitenland 3.750 € 

  

  

Dit is slechts een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie zal  

enkel en alleen de volledige tekst van de verzekeringsvoorwaarden in aanmerking 

komen. 

enkel en  
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