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PROTECTAS TRAVEL INSURANCE -  MEDISCHE BEROEPEN 
PROTECTAS TRAVEL INSURANCE -  JURIDISCHE BEROEPEN 

 
 
 
   
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aanvangsdatum: …../…../……………. 

 
Te verzekeren personen gedomicilieerd op hetzelfde adres 
en de inwonende kinderen tot 25 jaar nog financieel ten 
laste van de ouders. 
  

Naam en Voornaam:  ………………………………………………………….. Geboortedatum: …../…../………… 
………………………………………………………….. Geboortedatum: …../…../………… 
………………………………………………………….. Geboortedatum: …../…../………… 
………………………………………………………….. Geboortedatum: …../…../…………  

 

 
WAARBORGEN  

 
 

 Annulering 
 

 Medische kosten 
 

 Bijstand 
 

 Bagage 
 

 Persoonlijke ongevallen 
 

Jaarpremie per gezin all-in: 207,82 euro ( taksen incl.) 
 
Optie bijstand auto met vervangwagen binnenland en buitenland 
 

          Jaarpremie 1 ste voertuig: 108,24 euro ( taksen incl.) 
                     vanaf 2e voertuig: 89,41 euro (taksen incl) 
 

Nummerplaat voertuig 1:     Nummerplaat voertuig 3: 
Nummerplaat voertuig 2:     Nummerplaat voertuig 4: 

 
Handtekening verzekeringsnemer:  
Datum:          /      / 

 

 
TERUGSTUREN : info@protectas.be      PROTECTAS I ZELLIKSESTEENWEG 12 - 1082 BRUSSEL 

T. +32 2 465 91 01 
info@protectas.be I www.protectas.be 
cdv-nr. Attest A 21.008/005/0018 



2 
 

 
 

WAARBORGEN PER VERZEKERDE MAXIMUM 

1. Annulering   

 Annulering van de reis en reisonderbreking 3.500 € 

2. Medische kosten   

Ambulante kosten en/of hospitalisatie  Reële kosten 

 Vrijstelling ambulante kosten per persoon/per schadegeval  125 € 

3. Bagage en reisongevallen   

Verlies, beschadiging of diefstal van bagage 3.500 € 

Vertraging van bagage meer dan 8 uur  375 € 

Reisvertraging meer dan 4u., vanaf 5de uur. 25€/uur met max. 600 € 

 Ticket upgrade (+4u) 500 € 

 Verlengd verblijf na 48u of wijzigingskosten transport in gevolge 
terrorisme of natuurramp 

1.500 € 

4. Bijstand   

Rechtstreekse betaling ( derdebetalersyteem) Reële kosten 

Vervoer naar het ziekenhuis Reële kosten 

Medische repatriëring Reële kosten 

Repatriëring naar de woonplaats Reële kosten 

Tussenkomst in bijkomende verblijfskosten Reële kosten 

Bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland Reële kosten 

Opsporing en redding 15.000 € 

Repatriëring van het stoffelijk overschot en transport van bagage na   
overlijden 

1.500 € 

Uitvaartkosten 2.500 € 

Vervroegde terugkeer 
Reële Kosten, heen en terug, Economy 

Class 

         In geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een verwant 
gedurende meer dan 48u   

         In geval van overlijden van een verwant
  

         In geval van palliatieve zorgen   

         In geval van belangrijke materiële schade aan onroerende goederen   

Vervangingsmedewerker voor een gerepatrieerde werknemer Reële kosten,heen, Economy Class  

Advies en doorverwijzing Bijstand 

Opsturen van medicatie Bijstand 

Voorschieten van cash geld Bijstand 

Bijkomende dienstverlening Bijstand 

Juridische bijstand verkeer in het buitenland ( ook huurwagens) 5.000 € 

Strafrechtelijke borg verkeer in het buitenland 50.000 € 

5. Persoonlijke ongevallen    

Overlijden na ongeval 125.000 € 

Blijvende invaliditeit na ongeval 125.000 € 

Psychologische bijstand na ongeval 6.250 € 

6. Kaping, ontvoering en onrechtmatige hechtenis   

Kaping meer dan 24u. 1.000 € 

Kaping meer dan 72u. 2.000 € 

Ontvoering en onrechtmatige hechtenis 125.000 € 

 


