
Expat

TRAVEL
ASSISTANCE

OP MISSIE IN HET BUITENLAND VOOR EEN LANGERE PERIODE

Het contract Expat is de oplossing bij uitstek voor personen die langdurig in het buitenland zullen verblijven. 
Dit contract beperkt de duurtijd van de verplaatsing immers niet.

WAARBORGEN 

Bijstand aan personen 

   Vervoer, repatriëring bij ziekte of ongeval

   Organisatie en tenlasteneming van repatriëring bij overlijden 
naar de plaats van begrafenis in een land binnen of buiten de 
Europese Unie

   Repatriëring van de andere verzekerden

   Repatriëring van een alleenreizende verzekerde

   Opvang kinderen < 16 jaar

   Terugkeer naar het land van verblijf

   Tenlasteneming van vervoer van familielid per trein/vliegtuig bij 
verblijf van verzekerde >7 dagen in verpleeginrichting

   Vervroegde terugkeer naar het land van oorsprong
- Bij overlijden van familielid
- Bij hospitalisatie van familielid > 10 dagen in een land  
  van de Europese Unie

Reisbijstand

   Levering van onmisbare geneesmiddelen die ter plaatse  
onvindbaar zijn

   Doorgeven van dringende boodschappen

Juridische bijstand

   Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenland 
(tot € 1.250)

   Voorschot voor borgsom in het buitenland (tot € 12.500)

OPTIES

   Terugbetaling van medische kosten bij ziekte of ongeval
- tot € 12.500
- tot € 1.000.000

 

Geldigheid
De bijstand aan personen is gewaarborgd in de hele wereld met 
uitsluiting van het land van oorsprong van de verzekerde.

Opgelet!
De zone van de tarificatie wordt bepaald in functie van het land 
van verblijf en het land van oorsprong. Als de twee landen in 
zone 1 liggen is het tarief, het tarief Zone 1, indien één van de 
twee landen zich in de zone 2 bevinden is het tarief, het tarief 
Zone 2. Wij verzekeren enkel de personen indien het land van 
oorsprong of het land van bestemming in zone 1 liggen.
Bij gebrek aan een dekking bij het DOSZ of een ander  
organisme van de Sociale Zekerheid, is de waarborg  
terugbetaling van de medische kosten beperkt tot 12.500 EUR.

Zones van het land van verblijf en het land van oorsprong
Zone 1: Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Lichtenstein, Litouwen, Groot-Hertogdom Luxemburg, 
Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Zone 2: Alle andere landen van de wereld.

TARIEF

1 persoon gezin

Basiswaarborg

€ 450 € 1120

Opties

Medische kosten tot € 1.000.000 € 50 € 175

www.axa-assistance.be


