SERVICE IN FLEET & INSURANCE

Zao Assistance
Wat ?
Deze verzekering geeft je één telefoonnummer dat je in verbinding stelt met een team specialisten.
Zij organiseren de hulpverlening wanneer jou of je gezin iets overkomt in binnen- of buitenland.
Dit kan betrekking hebben op een ongeval waarbij een gezinslid gerepatrieerd moet worden, het
takelen van je wagen bij pech, het voorzien van een vervangwagen zodat je je reis kan verder
zetten, tot het terugbetalen van een skipas wanneer je je arm breekt op de piste.

Waarom ?
Om 24/24 uur te kunnen genieten van bijstand

Het Product
Assistance personen (wereldwijd)
Medische kosten in het buitenland tot € 125 000
Onbeperkte repatriëringskosten
Medische nabehandelingskosten in België tot € 6 250
Opsporings- en reddingskosten tot € 3 750€

Compensatiereis
tot € 1 250

Home Assistance
Bijstand bij zware schade aan uw woning
Slotenmaker (kosten tot € 62,5)

Assistance Voertuigen (Europa)
Vervangwagen: 5 dagen België en 30 dagen in Europa
Tussenkomst vanaf uw woonplaats
Voertuig max. 10 jaar bij de inschrijving
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SERVICE IN FLEET & INSURANCE

Troeven ?
Centraal aanspreekpunt uitbreidbaar naar aanleunende dekkingen
ClaimsMate: Een voorgedrukt stickervel dat het invullen van een aanrijdingsformulier
sterk vereenvoudigd.
Bijstandskaartjes met onze contactgegevens voor al je gezinsleden

Waarborgen en premies ?
ZAO Assistance

Annuleringsverzekering
Ziekte, ongeval, overlijden
Herexamen, ontslag, scheiding,…

Assistance Personen


wereldwijd
125.000 €
6.250 €
Onbeperkt
3.750 €

Territorialiteit
Medische kosten in het buitenland
Medische opvolging in België
Repatriëringskosten
Opsporings- en reddingskosten
Ski-garanties



Verzekering bagage
Compensatiereis
Home Assistance
Assistance Voertuigen

1.250 €



Verzekering van een extra voertuig

* optie

Verzekering van caravan of aanhangwagen
Territorialiteit


België en Europa

Bijstand vanaf de woonplaats



Pechverhelping en sleepdienst



Repatriëring van voertuig
Vervangwagen (België: 5dagen, Buitenland: 30
dagen)




Verzekering kapitaal reisongevallen
Prijs per jaar
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