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Ons aanbod bestaat uit twee formules: Reference en Excellence. De dekkingen en vorm van beide formules 
zijn:

• Basis: bijstand aan personen en annulering van reizen

• Optie 2: bijstand aan voertuigen (alleen voor aangeslotenen die in de Benelux wonen)

• Optie 3: reisongevallen

• Optie 4: bagage

Het overzicht van de dekkingen van beide formules is opgenomen in punten 1.1 en 1.2.

1.1 Overzicht van de dekkingen – Formule Reference

  BIJSTAND AAN PERSONEN MAXIMUM

Maximale ononderbroken duur van een verblijf in het 
buitenland

90 dagen

Door de polis gedekte sporten Alle, uitgezonderd professionele competities

Zoek- en reddingskosten wereldwijd € 5.000

  BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET LAND VAN 
VERBLIJF

MAXIMUM

Uitgebreide bijstand bij ziekenhuisopname

BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND MAXIMUM

Terugbetaling van ziektekosten in het buitenland (eigen 
risico € 50)

max. € 1.000.000 per verzekerde

Ziektekosten na ziekenhuisopname in het land van verblijf 
(gedurende maximaal 1 jaar)

max. € 2.500 per verzekerde

Repatriëring van verzekerden, voertuig, 
gezelschapsdieren en bagage bij ziekte of overlijden

onbeperkt

Vervroegde terugkeer in geval van:

overlijden of ziekenhuisopname van een gezinslid (2e 
graad of schoonfamilie)

overlijden of ziekenhuisopname van een vennoot of 
zaakwaarnemer

opname van een gezinslid in palliatieve zorg

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor een 
sportactiviteit  
(inclusief skiën)

max. € 125

Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht 
per kamer / totaal maximum)

€ 75 / € 750

Cigna Eurprivileges
HET AANBOD VAN AXA ASSISTANCE:  
DE FORMULES REFERENCE EN EXCELLENCE
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Dekking van minderjarige kinderen

Terugbetaling van communicatiekosten > € 30 max. € 100

Dekking van kleinkinderen

Reisbijstand

  FIETSBIJSTAND IN HET LAND VAN VERBLIJF MAXIMUM

inclusief elektrische fietsen max. 25 km/h

  ANNULERING / ONDERBREKING VAN EEN REIS MAXIMUM

Verzekerd bedrag per schadegeval max. € 1.000 per verzekerde

Verzekerd bedrag per jaar max. € 2.000 per verzekerde

  BIJSTAND AAN VOERTUIGEN EN INZITTENDEN MAXIMUM

Pechverhelping ter plaatse en/of slepen, ook naar de 
woonplaats

Repatriëring van alle inzittenden

Maximale lengte van het voertuig of de aanhangwagen 8 meter

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN HET LAND VAN 
VERBLIJF MAXIMUM

Vervangvoertuig na een panne of ongeval (indien op 
deze dekking is ingetekend)

Vervangvoertuig na diefstal (indien op deze dekking is 
ingetekend)

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN HET BUITENLAND MAXIMUM

Bij immobilisering van max. 5 dagen

Hotel (per nacht per kamer / totaal maximum) € 75 / € 750

of voortzetting van de reis € 250

Bij diefstal of onbeschikbaarheid van meer dan 5 dagen

Voortzetting van de reis 
EN terugkeer naar huis

€ 250 per inzittende

Repatriëring van het voertuig

Vervangvoertuig na diefstal indien op deze dekking is 
ingetekend

Bijstand aanhangwagen en caravan 30 dagen

RECHTSBIJSTAND / WONINGBIJSTAND MAXIMUM

Slotenmaker (max. € 250 en 1 x / jaar)

REISONGEVALLENVERZEKERING MAXIMUM

Verzekerd kapitaal bij overlijden € 0 tot € 250.000

Verzekerd kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid € 0 tot € 250.000

BAGAGEVERZEKERING MAXIMUM

Verzekerd kapitaal bij diefstal, beschadiging, vernietiging 
of niet-aflevering van bagage

€ 0 tot € 3.000

Maximum bijzondere voorwerpen 50%

Maximum per voorwerp 25%
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  BIJSTAND AAN PERSONEN MAXIMUM

Maximale ononderbroken duur van een verblijf in het 
buitenland

6 maanden

Optie verlenging van het verblijf in het buitenland

Door de polis gedekte sporten Alle, uitgezonderd professionele competities

Zoek- en reddingskosten wereldwijd € 10.000

  BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET LAND VAN 
VERBLIJF MAXIMUM

Uitgebreide bijstand bij ziekenhuisopname

Opvang van een ziek kind 10 dagen / jaar

Terbeschikkingstelling van een privéleraar voor een ziek 
kind

1 maand

BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND MAXIMUM

Terugbetaling van ziektekosten in het buitenland (eigen 
risico € 50)

max. € 3.000.000 per verzekerde

Ziektekosten na ziekenhuisopname in het land van verblijf 
(gedurende maximaal 1 jaar)

max. € 6.000 per verzekerde

Repatriëring van verzekerden, voertuig, 
gezelschapsdieren en bagage bij ziekte of overlijden

onbeperkt

Vervroegde terugkeer in geval van:

overlijden of ziekenhuisopname van een gezinslid (2e 
graad of schoonfamilie)

overlijden of ziekenhuisopname van een vennoot of 
zaakwaarnemer

opname van een gezinslid in palliatieve zorg

overlijden of ziekenhuisopname van een in de polis 
aangeduide persoon

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor een 
sportactiviteit  
(inclusief skiën)

max. € 250

Terugbetaling van lessen en de huur van sportmaterieel 
(inclusief skiën)

Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht 
per kamer / totaal maximum)

€ 125 / € 1.200

Dekking van minderjarige kinderen

Terugbetaling van communicatiekosten > € 30 max. € 100

Dekking van kleinkinderen

Reisbijstand

Bijzondere voorwerpen
Foto- en videoapparatuur, telefoon, beroepsmaterieel, 
sportmaterieel ...

Aankoop eerste benodigdheden bij verlies of diefstal van 
bagage

max. € 150 per verzekerde

Opsturen van een koffer bij verlies of diefstal van bagage

1.2 Overzicht van de dekkingen – Formule Excellence
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AFKOOP VAN HET EIGEN RISICO VAN EEN 
HUURVOERTUIG > € 75 MAXIMUM

Verzekerd bedrag per schadegeval max. € 2.500

  FIETSBIJSTAND IN HET LAND VAN VERBLIJF MAXIMUM

inclusief elektrische fietsen max. 45 km/h

  ANNULERING VAN TICKETS (BV. VOOR CONCERTEN) MAXIMUM

Verzekerd bedrag per schadegeval (eigen risico € 20) max. € 1.000 per verzekerde

ANNULERING / ONDERBREKING VAN EEN REIS MAXIMUM

Verzekerd bedrag per schadegeval max. € 2.500 per verzekerde

Verzekerd bedrag per jaar max. € 5.000 per verzekerde

  BIJSTAND AAN VOERTUIGEN EN INZITTENDEN MAXIMUM

Pechverhelping ter plaatse en/of slepen, ook naar de 
woonplaats

Repatriëring van alle inzittenden

Maximale lengte van het voertuig of de aanhangwagen 8 meter

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN HET LAND VAN 
VERBLIJF MAXIMUM

Vervangvoertuig na een panne of ongeval (indien op 
deze dekking is ingetekend)

10 dagen

Vervangvoertuig na diefstal (indien op deze dekking is 
ingetekend)

30 dagen

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN HET BUITENLAND MAXIMUM

Bij immobilisering van max. 5 dagen

Hotel (per nacht per kamer / totaal maximum) € 125 / € 1.200

of voortzetting van de reis € 250

Bij diefstal of onbeschikbaarheid van meer dan 5 dagen

Voortzetting van de reis 
EN terugkeer naar huis

€ 250 per inzittende

Repatriëring van het voertuig

Vervangvoertuig na diefstal indien op deze dekking is 
ingetekend

Bijstand aanhangwagen en caravan 30 dagen

RECHTSBIJSTAND / WONINGBIJSTAND MAXIMUM

Slotenmaker (max. € 250 en 1 x / jaar)

REISONGEVALLENVERZEKERING MAXIMUM

Verzekerd kapitaal bij overlijden € 0 tot € 250.000

Verzekerd kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid € 0 tot € 250.000

Uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid 137,50%
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BAGAGEVERZEKERING MAXIMUM

Verzekerd kapitaal bij diefstal, beschadiging, vernietiging 
of niet-aflevering van bagage

€ 0 tot € 3.000

Maximum bijzondere voorwerpen 50%

Maximum per voorwerp 25%

Bijzondere voorwerpen
Foto- en videoapparatuur, telefoon, beroepsmaterieel, 
sportmaterieel ...

Aankoop eerste benodigdheden bij verlies of diefstal van 
bagage

max. € 250 per verzekerde

Opsturen van een koffer bij verlies of diefstal van bagage

 TOT 65 JAAR

REFERENCE INDIVIDUEEL MET PARTNER GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 84,5 104 123,5

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 50 50 50

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 44 61 79

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65 65

EXCELLENCE INDIVIDUEEL GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 144,3 222,3

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 60 60

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 49 87

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65

65 TOT 70 JAAR

REFERENCE INDIVIDUEEL MET PARTNER GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 126,75 156 185,25

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 50 50 50

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 66 91,5 118,5

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65 65

65 TOT 70 JAAR

EXCELLENCE INDIVIDUEEL GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 216,45 333,45

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 60 60

1.3 Tarieven

De tarieven in onderstaande tabel zijn de jaarpremies, in EUR en alle belastingen inbegrepen.
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Reisongevallen, per schijf van € 25.000 73,5 130,5

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65

70 TOT 80 JAAR

REFERENCE INDIVIDUEEL MET PARTNER GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 169 208 247

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 50 50 50

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 88 122 158

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65 65

EXCELLENCE INDIVIDUEEL GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 288,6 444,6

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 60 60

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 98 174

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65

80 TOT 85 JAAR

REFERENCE INDIVIDUEEL MET PARTNER GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 211,25 260 308,75

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 50 50 50

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 110 152,5 197,5

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65 65

EXCELLENCE INDIVIDUEEL GEZIN

Bijstand aan personen en annulering van reizen 360,75 555,75

Per voertuig, zonder vervangvoertuig 40 40

Per voertuig, met vervangvoertuig 60 60

Reisongevallen, per schijf van € 25.000 122,5 217,5

Bagageverzekering, per schijf van € 1.000 65 65

Na 85 jaar is inschrijven niet meer mogelijk


