
Reisbijstandsverzekering: dekkingen in het kader van het coronavirus 

In deze tabel vindt u een niet-exhaustief overzicht van een aantal contracten die momenteel in voege 
zijn. 

VERZEKERAAR CONTRACT KOSTEN VOOR VERLENGD 
VERBLIJF 

KOSTEN VOOR VERVROEGDE 
TERUGKEER 

AG INSURANCE TOP BIJSTAND/ 
GEZINSBIJSTAND 
uitgebreide formule, 
optie medische kosten 

Gedekt tot 100 euro per dag, per 
verzekerde, en per incident 
gedurende max. 10 dagen. 

Niet gedekt 

ALLIANZ 
PARTNERS 

ROYAL SERVICE  Gedekt, volgens polisvoorwaarden Gedekt, volgens polisvoorwaarden 

 GOLD SERVICE, FULL 
SERVICE, TRAVEL EN 
CLASSIC SERVICE 

Niet gedekt Niet gedekt 

AXA ASSISTANCE EXCELLENCE Gedekt. 

Klant in quarantaine: extra 
verblijfskosten van 125 euro per 
nacht met een maximum van 1.200 
euro. 

Alternatieve reisarrangementen 
nadat de klant de reisorganisator 
heeft gecontacteerd. 

Uitzonderlijk gedekt 

Vervroegde terugkeer uit het buitenland 
zonder overheidsbeperkingen, niet gedekt. 

Locatie waar een beperking wordt 
ingevoerd wanneer de klant daar is, gedekt. 
Eerst contact nemen met de 
transportprovider. 

BELFIUS BELFIUS ASSISTANCE Gedekt tot 65 euro per dag per 
verzekerde met een maximum van 
650 euro (als de reisorganisator 
niet moet tussenkomen). 

Niet gedekt 

DVV DVV ASSISTANCE Gedekt tot 65 euro per dag per 
verzekerde met een maximum van 
650 euro (als de reisorganisator 
niet moet tussenkomen). 

Niet gedekt 

EUROP 
ASSISTANCE 

LIGHT, SMART, 
SPORT, VIP 

Repatriëringskosten wegens 
medische redenen worden ten 
laste genomen en de (medische) 
kosten voor een verlengd verblijf 
van de gehospitaliseerde 
verzekerde worden vergoed 
overeenkomstig de 
maximumbedragen zoals vermeld 
in het onderschreven contract. 

Indien er geen medische handeling 
is (bv. enkel quarantaine), worden 
de kosten voor verlengd verblijf ter 
plaatse of voor een vervroegde 
terugkeer niet vergoed. 

Repatriëringskosten wegens medische 
redenen worden ten laste genomen en de 
(medische) kosten voor een verlengd 
verblijf van de gehospitaliseerde 
verzekerde worden vergoed 
overeenkomstig de maximumbedragen die 
overeenstemmen met het onderschreven 
contract. 

Indien er geen medische handeling is (bv 
enkel quarantaine), worden de kosten voor 
verlengd verblijf ter plaatse of voor een 
vervroegde terugkeer niet vergoed. 

ETHIAS FAMILY Niet gedekt Niet gedekt 

KBC 
VERZEKERINGEN 

POLIS VOOR UW 
REIZEN - 
Standaardformule en 
VIP formule 

Gedekt tot 75 euro per dag en per 
verzekerde met een maximum van 
7 dagen 

Bij keuze voor de VIP formule: 
gedekt tot 150 euro per dag en per 
verzekerde met een maximum van 
7 dagen. 

Niet gedekt 

Bron: Assuralia – 5 maart 2020 


	Reisbijstandsverzekering: dekkingen in het kader van het coronavirus

