VAB-reisbijstandsverzekering
U wordt ziek tijdens uw kampeervakantie, u raakt bij een ongeval betrokken, uw caravan wordt
gestolen of uw wagen laat het afweten... Op zo’n moment is een goede reisbijstandsverzekering goud
waard.
In de polis VAB-reisbijstand zijn o.a. volgende waarborgen opgenomen:
•
repatriëring van uw gezin, met medische begeleiding;
•
repatriëring van uw wagen (inclusief aanhangwagen/caravan) of kampeerauto indien deze
niet hersteld kan worden binnen de 3 dagen, ongeacht de ouderdom of het aantal kilometers
•
vergoeding van de medische kosten tot max.€ 1.000.000 per verzekerde persoon
•
vergoeding tot € 6.200 per verzekerde voor medische nabehandelingskosten voorgeschreven
in België tot 1 jaar na lichamelijk ongeval, vastgesteld door de behandelende arts in het
buitenland. De tussenkomst voor de paramedische kosten wordt beperkt tot € 500.
•
dringende voortijdige terugkeer (bij overlijden, ernstige ziekte, schade aan woning); bijstand bij
verlies of diefstal van documenten en bagage in het buitenland
De volledige polisvoorwaarden met daarin vermeld ALLE waarborgen en uitsluitingen zijn op
eenvoudig verzoek te verkrijgen op het VKT-kantoor, Scheldelaan 3A, 9070 Destelbergen.

JAARREISPOLISSEN
BASISPOLISSEN
alleenstaande + voertuig + eventueel caravan

€ 147

gezin + 1 voertuig + eventueel caravan

€ 173

gezin + 2 voertuigen + eventueel caravan

€ 221

OPTIES
optie ‘motorhome’ (enkel voor zwerfauto’s van 3,5 tot
6,5 ton en/of langer dan 6,50 m en/of hoger dan 3 m)’

€ 73

optie ‘vervangwagen’

€ 55

VAB-Reisbijstand is geldig voor alle voertuigen in heel Europa, uitgezonderd
België en Turkije. Voorde optie 'motorhome' worden de waarborgen uitgebreid
tot de landen rond de Middellandse Zee (excl. Libië en Algerije). VAB-Reis
bijstand komt echter wel tussen bij autopech in België, enkel en alleen als het
defect zich voordoet op de heen- of terugreis van uw reis naar het buitenland.
(premies geldig tot 30/04/2023)
Voor meer info en gedetailleerde folder:
T 09 233 54 28 - verzekeringen@vkt.be

VAB-verzekering annulering & reisonderbreking
Indien u meerdere keren per jaar een reis boekt,
kan een jaarpolisannulering & reisonderbreking voor u misschien
een interessantere formule zijn. Voor meer informatie, wendt u tot
VKT-verzekeringen - T 09 233 54 28 - verzekeringen@vkt.be
De VAB- annulatieverzekering biedt volgende waarborgen:
Annuleringen of wijzigingen van je reis bij ziekte, ongeval, overlijden,
herexamens... zoals hieronder verder omschreven. Wereldwijd en
in België, vanaf één overnachting. Bij vroegtijdig stopzetten van
de reis door ziekte, ongeval of repatriëring worden de resterende
vakantiedagen terugbetaald.
De waarborg vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten van
toepassing volgens de voorwaarden van het reiscontract (ieder
vervoer, verblijf of huur van de vakantiewoning met mits minstens 1 overnachting buitenshuis en contractueel vastgelegd met
vermelding van de verblijfsperiode en de verbrekingsvergoeding)
op het ogenblik dat één van volgende redenen zich voordoet:
1. Gezondheidsredenen
De gezondheidsreden moet vastgesteld worden door een erkend
geneesheer en ze moet het gesloten reiscontract onmogelijk maken.
• Overlijden, ziekte of ongeval van:
de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de
tweede graad met inbegrip van de schoonfamilieleden; de persoon
die met de verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en
die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt; de verloofde of de
persoon met wie de verzekerde reeds huwelijksvoorzieningen trof,
evenals van zijn (haar) familieleden tot in de eerste graad;
de persoon vermeld op het aansluitingsbewijs en belast met de
hoede van het minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
de ex-levensgezel van verzekerde, waardoor de opvang van de
kinderen, die verzekerde niet begeleiden tijdens de reis, onmogelijk
wordt; één persoon die vooraf door u in het aansluitingsbewijs werd
aangeduid. Bij het overlijden van een familielid tot de derde graad
binnen de 15 dagen voor vertrek of bij hospitalisatie van minstens
5 dagen, van een alleenstaand familielid tot de derde graad. ‘Een
dringende niet-voorziene medische behandeling van de verzekerde
of van een familielid tot de tweede graad met een chronische of
reeds bestaande ziekte. De behandelende geneesheer moet op
het ogenblik van de boeking verklaren dat de verzekerde medisch
in staat was om te reizen op het ogenblik van boeking van de reis
en onderschrijving van deze verzekering en indien voor het vertrek
blijkt dat de verzekerde de reis niet meer kan aanvatten. ‘Overlijden
of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de
verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen.
* Wanneer de verzekerde de voor de reisnoodzakelijke inentingen
om medische redenen niet mag ontvangen.
Complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde
of een familielid tot in de eerste graad, inbegrepen de voortijdige
bevalling van minstens 4 weken vóór de normaal voorziene datum.
* De zwangerschap van verzekerde of zijn levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste twaalf weken van
de zwangerschap, en deze niet gekend was op het ogenblik van de
inschrijving van de reis.
• Wanneer u of een familielid tot de eerste graad binnen de 7 dagen
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vóór vertrek of tijdens de reis wordt opgeroepen voor dringende
orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
2. Werk en Studies
• Opzeg door de werkgever om economische redenen van de
arbeidsovereenkomst van de verzekerde, zijn levensgezel of van één
van de ouders van een verzekerde student die de reis boekte.
• Intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door
zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die
de verzekerde vervangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde, voortvloeiend uit het
afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd
van 3 onafgebroken maanden.
• Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of
zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van de
beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in het aansluitingsbewijs, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als student voor een
herexamen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de
terugkeerdatum van de reis.
• Het intrekken van het verlof van een beroepsmilitair, ingevolge
een buitenlandse opdracht, op voorwaarde dat het marsbevel
slechts werd overgemaakt na de inschrijving voor de reis.
* De professionele mutatie van de verzekerde, indien deze een
verhuis noodzakelijk maakt.
3. Woning
*Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of
gehuurd door de verzekerde overkomen binnen de 30 dagen vóór de
vertrekdatum of tijdens de reis.
*Opzeg van een huurwoning als de woning binnen de 30 dagen voor
vertrek of tijdens de reis verlaten dient te worden en de opzeg pas na
de boeking bekend was en binnen de 3 maand voor vertrek plaatsvond.
4. Juridische redenen
• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid
voor de rechtbank binnen de periode van vakantie;
• Wanneer u of een familielid tot de eerste graad binnen de 7 dagen
vóór vertrek of tijdens de reis wordt opgeroepen voor juridische
handelingen van officiële instanties bij de adoptie van een kind
* Weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van
bestemming.
• De definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor de
echtscheidingsprocedure op het ogenblik van de boeking van de
reis nog niet werd in gang gezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het
ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
5. Misdaad
* Indien de verzekerde het slachtoffer werd van een car- of homejacking binnen de 7 dagen vóór de vertrekdatum.
• Indien de verzekerde of een familielid tot in de tweede graad het
slachtoffer werd van een kidnapping, inbegrepen de verdwijning of
de ontvoering van kinderen door één van de ouders.
• Diefstal met geweld of met inbraak, binnen de 5 dagen vóór
vertrek, van de identiteits- of vervoersbewijzen, noodzakelijk voor
de reis.
• Diefstal, ongeval of brand van het voertuig van de verzekerde op
het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. Mechanische pech is niet verzekerd.

6. Andere redenen
• Sportieve of actieve vakantie(sportvakantie, ski, trekking...): ziekte
of ongeval die de fysieke conditie zodanig aantast dat ze geen bezwaar is om de reiszelf te ondernemen maar het onmogelijk maken
om aan de vooraf geboekte activiteiten deel te nemen.
‘ Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het
reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, ten gevolge van
immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg
wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech,
op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende
automobielclub kan voorgelegd worden. ‘Wilde (niet aangekondigde) staking op de vertrek plaats in België, waardoor de plaats van
inscheping te laat bereikt werd.
Deze waarborgen (1tot 6) worden eveneens toegekend aan de verzekerde in geval van annulering door de reisgezel(de unieke persoon
of het unieke koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde
dak wonen) ten gevolge van één van bovenvermelde redenen,
voor zover deze eveneens toetrad tot de VAB-Reisbijstand voor de
waarborg ‘annuleringskosten’ en de verzekerde door de annulering
van de reisgezel verplicht is zijn reis alleen te ondernemen.
Verzekerd bedrag bij een tijdelijke polis
De totale kostprijs van de reis vermeld in het aansluitingsbewijs
met een maximum van€ 20.000 per verzekerde en per reis en met
een maximum van €50.000 per familie en per reis. Er wordt geen
vrijstelling toegepast.
Aangifte
De annulering dient zo vlug mogelijk te worden meegedeeld aan
VKT en bij reisonderbreking ook aan VAB. Een gemotiveerd dokters
attest (in geval van ziekte of ongeval) of de nodige bewijsstukken
(naar andere aanleidingen) dienen gelijktijdig met het ongeval
aangifteformulier meegestuurd te worden en bij reisonderbreking
ook aan VAB. (Alle bewijzen dienen in dergelijk geval binnen de
7 dagen overgemaakt te worden aan VKT).
Premie
5,75% van de totale reissom (minimumpremie: € 25).
Tarieven geldig t.e.m. 30/04/2023.
Bovenvermelde informatie geeft u een beknopt overzicht van de
voorwaarden van de annulerings- en reisonderbrekingsverzekeringonderdeel van VABReisbijstand - die tot stand kwam tussen VAB
nv en KBCVerzekeringen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2,
3000 Leuven. De volledige polisvoorwaarden met daarin vermeld alle
waarborgen en uitsluitingen zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen
op het VKT-kantoor, Scheldelaan 3A, 9070 Destelbergen.

BELANGRIJK
De onderschrijving van een annuleringsverzekering
en de betaling van de premie dient gelijktijdig te
gebeuren met de boeking van de reis!

