Jaarpolissen 2020-2021

Multi
pakket

365 dagen lang gerust en beschermd

Dag en nacht
pechbijstand voor 1 voertuig
in geograﬁsch Europa

+

Pech
bijstand

Motor
bijstand

Fiets
bijstand

Reis
bijstand

Annulatie
verzekering

Dag en nacht
pechbijstand voor
1 voertuig in de Benelux

Dag en nacht
motorbijstand voor
1 voertuig in de Benelux

Dag en nacht
ﬁetsbijstand
in de Benelux

Wereldwijde
personenbijstand

Verzekering tegen
annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

20% korting!

20% korting!

15% korting!

20% korting!

€ 128

€ 102

,40

/jaar

€ 61

Bijkomend voertuig

€ 102

,40

/jaar

€ 45

€ 38

/jaar

€ 75

€ 63

/jaar

€ 99

€ 84

/jaar

,25

€ 92

€ 73

/jaar

€ 116

€ 92,80/jaar

,60

Vervangwagen

€ 47

+

Wereldwijde
personenbijstand

Verzekering tegen
annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

20% korting!

10% korting!

+

Fietsbijstand Benelux

+

Bagageverzekering

€ 213

€ 191,70/jaar

€ 345/jaar

€ 230/jaar

€ 250

€ 200/jaar

€ 300

€ 270/jaar

€ 429/jaar

,75
,15

Opties
per voertuig/jaar
geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar
geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar
geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar
geografisch Europa

(excl. België en
Aziatisch gedeelte Turkije)

(excl. Aziatisch gedeelte
Turkije)

(excl. België en
Aziatisch gedeelte Turkije)

(excl. Aziatisch gedeelte
Turkije)

€ 17

€ 65

€ 36
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+

€ 180/jaar

Bijkomend voertuig

Per voertuig*

€ 110

€ 13

,60

Motorhome**

€ 52

Vervangwagen

Onze verzekeringsproducten zijn
onderschreven door
KBC Verzekeringen.
De bijstandsproducten
worden gewaarborgd
door VAB nv.

Wereldwijde
personenbijstand

€ 152/jaar

Motorhome**
,20

Dag en nacht
pechbijstand voor 1 voertuig
in geograﬁsch Europa

+

Verzekering tegen
annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

€ 225

Per voertuig*

€ 110
€ 59

/seizoen

maart t.e.m. september

€ 128

Opties
per voertuig/jaar
Benelux

,60

Vakantie
pakket

€ 94

€ 28

Kan ik langer dan 4 maand op reis? Ga je langer dan 120 dagen aan één stuk op reis? Dan betaal je vanaf de vijfde
maand een extra bedrag op je reisbijstand: € 48 per begonnen maand per verzekerde.
Is mijn bagage ook gedekt? In het multipakket is een verzekering tegen verlies, beschadiging of diefstal inbegrepen.
Bij reisbijstand en vakantiepakket is het een optie: € 107 voor waarborg tot € 1.250 (single) of € 172 voor waarborg
tot € 2.500 (gezin).
Het plafond van je verzekering? Bij een annulatieverzekering, vakantiepakket of multipakket kan je reizen annuleren
tot een waarde van € 2.500 per persoon (max. gezinswaarborg € 10.000). Er bestaat een optie om het plafond van deze
verzekeringen te verhogen naar € 5.000 per persoon: € 76 (single) of € 115 (gezin). Max. gezinswaarborg € 20.000.

€ 84

Bijkomend voertuig

€ 15

,30

Motorhome**

€ 75

,20

Vervangwagen
,80

€ 17

€ 65

Motorhome**

€ 58

,50

Vervangwagen

€ 67

,20

€ 36

€ 110
€ 94
Vervangwagen

€ 32

,40

€ 84

Tarieven geldig van 01/05/2020 t.e.m. 30/04/2021, onder voorbehoud van drukfouten. Op dit product
is het Belgische recht van toepassing. Alvorens een verzekering of bijstandsproduct af te sluiten
adviseren we je om de algemene voorwaarden en IPID-documenten te raadplegen. Deze kan je nalezen
op vab.be. Deze documenten dienen doorgenomen te worden voor de aanschaf van het product.
Voor klachten kan je terecht bij VAB-klantenservice, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, België
- BE 0436.267.594 - vab.be/contact - tel: 03 253 61 30. Kom je niet tot een passende oplossing,
contacteer dan de ‘Ombudsman van de Verzekeringen’, die optreedt voor de hele sector, Meeùssquare
35, 1000 Brussel - info@ombudsman.as – www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht
om een gerechtelijke procedure in te leiden.
* Prijs voor de eerste 2 voertuigen. Vanaf 3e tot 5e voertuig: € 56/voertuig/jaar.
** Verplicht supplement voor voertuigen hoger dan 3 m en/of langer dan 6,5 m, en/of M.T.M. 3,5 ton
tot max. 6,5 ton.
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€ 77

Bijstands
pakket

Wereldwijde
personenbijstand

20/04/2020 22:08

Onze verzekeringsproducten zijn onderschreven
door KBC Verzekeringen.
De bijstandsproducten
worden gewaarborgd
door VAB nv.

Zalige vakanties en zorgeloos rijplezier!

VAB weet er wel weg mee.
Pech
bijstand

Motor
bijstand

Fiets
bijstand

Reis
bijstand

Annulatie
verzekering

Dag en nacht in de hele Benelux

Dag en nacht in de hele Benelux

Dag en nacht in de hele Benelux

Wereldwijd beschermd bij
alle vakantiepech

Bij annulatie of wijziging van je reizen,
wereldwijd

24/7 pechbijstand vanaf je
voordeur, zowel voor oude(re) of
nieuwe wagens.
We helpen je bij ongevallen en
allerlei soorten pech (batterij,
mechanisch defect, banden,…).
De VAB-wegenwachter probeert
het pechgeval altijd ter plaatse op
te lossen.
We slepen je voertuig, zo nodig,
naar de voor jou meest geschikte
plek voor herstelling. We helpen
je verder op weg of brengen je
naar huis.

Je bent 24/7 zeker van
pechbijstand voor je motor.
We staan je bij voor ongevallen
en allerlei soorten pech (batterij,
mechanisch defect, banden, …).
Onze pechwagens zijn speciaal
uitgerust om je motor te slepen
indien nodig. We brengen je
motor naar de plek die voor
jou het meest geschikt is voor
herstelling. We helpen jou verder
op weg of we brengen je naar
huis.

Je geniet 24/7 bescherming vanaf
je woonplaats in België. We
helpen je ook tijdens je tochten in
Nederland en Luxemburg.
We helpen je met diverse types
fietsen, e-bikes, sportfietsen en
scooters (tot 50cc).
In 80% van de gevallen lossen
we problemen onmiddellijk op.
En anders brengen we jou en je
fiets naar de plaats die het meest
geschikt is voor herstelling.

Medische kosten in het buitenland
krijg je tot € 1.000.000 vergoed,
zonder vrijstelling.
Bij een ongeval in het buitenland
krijg je tot € 6.200 nazorg in
België terugbetaald.
Tussenkomst voor je
overnachtingskosten wanneer
je je terugkeer moet uitstellen
omwille van natuurramp,
epidemie, terrorisme….
Repatriëring bij ziekte of
lichamelijk ongeval is inbegrepen.

Elke reis, wereldwijd en in België,
vanaf één overnachting.
Je krijgt je kosten tot € 2.500 per
persoon per reis terugbetaald
(max. € 10.000 per gezin).
Optioneel kan je deze bedragen
zelfs verdubbelen.
Moet je je reis vroegtijdig
stopzetten (door ziekte, ongeval
of repatriëring)? Dan ontvang
je terugbetaling van de niet
genoten vakantiedagen.

Je bent ook gedekt bij een
dringende vroegtijdige terugkeer
(ernstige ziekte of overlijden van
een dicht familielid of schade aan
je woning).

Optie vervangwagen tegen
betaling (tot max. 5 dagen indien
je wagen ter plaatse herstellen
niet mogelijk is).

Meer weten?
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vab.be

Bijstandspakket

Vakantiepakket

Multipakket

Voor voertuig en personen

Personenbijstand en annulatieverzekering
voor al je reizen

De meest complete bescherming

Dag en nacht geholpen.

Dag en nacht geholpen.

Pechbijstand voor 1 voertuig in heel
geograﬁsch Europa (excl. Aziatisch
gedeelte Turkije).

Bijstand voor personen wereldwijd.

Bijstand voor personen wereldwijd.

VAB-TB-KORTGR-ALL-0520-NL_vDRUK2.indd 2

Verzekerd bij annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen.

contact@vab.be
03 253 61 30

Dag en nacht geholpen.
Pechbijstand voor 1 voertuig in heel geografisch Europa (excl.
Aziatisch gedeelte Turkije).
Bijstand voor personen wereldwijd.
Verzekerd bij annulatie, wijziging of onderbreking van reizen.
Verzekerd bij verlies van je bagage.
Fietsbijstand in België, Nederland en Luxemburg.
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