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UW DEKKINGEN IN GEVAL VAN EPIDEMIE 

VOOR VERTREK  Maximaal gedekte bedrag 

Annulering wegens ziekte, met inbegrip van epidemie of pandemie 

Maximum 12 000 € per persoon 

(32 500 € per evenement) 

Oproep door de autoriteiten in de strijd tegen COVID 

Annulering wegens weigering van toegang tot een transportmiddel 

vanwege een temperatuurmeting (in geval van een positieve test) 

TIJDENS DE REIS  Maximaal gedekte bedrag 

Medische repatriëring (met inbegrip in geval van COVID) Reële kosten 

Medische kosten/hospitalisatiekosten in het buitenland volgend op een 

ziekte (met inbegrip in geval van COVID) 

75 000 € in Europa en mediterrane landen (Zone 2) 

 & 

152 500 € voor de andere landen (Zone 3) 

Kosten voor het verlengen van de reis in geval van ziekte (in geval van 

COVID) 

Hotel 80 €/nacht (verlenging van de duur tot 14 

nachten, op besluit van de artsen van Europ 

Assistance, in geval van een vermoedelijke of bewezen 

ziekte, teneinde het risico van verspreiding van de 

ziekte in epidemische of pandemische omstandigheden 

te voorkomen) 

Kosten voor verlenging van het verblijf wegens quarantaine in geval van 

ziekte, COVID 
80 € per nacht (max. 14 nachten) 

Kosten voor verlenging van het verblijf in verband met een weigering van 

toegang tot een transportmiddel vanwege symptomen van COVID 

Hotel 80 €/nacht (verlenging van de duur tot 14 

nachten, op besluit van de artsen van Europ 

Assistance, in geval van een vermoedelijke of bewezen 

ziekte, teneinde het risico van verspreiding van de 

ziekte in epidemische of pandemische omstandigheden 

te voorkomen) 

Verblijfskosten medereiziger in geval van ziekte/ ziekenhuisopname 

(COVID)  

Hotel 80 €/nacht (verlenging van de duur tot 14 

nachten, op besluit van de artsen van Europ 

Assistance, in geval van een vermoedelijke of bewezen 

ziekte, teneinde het risico van verspreiding van de 

ziekte in epidemische of pandemische omstandigheden 

te voorkomen) 

Begeleiding van kinderen (met inbegrip in geval van COVID) Vliegticket heen en terug of begeleider 

Vervroegde terugkeer in verband met ziekhuisopname/overlijden van een 

naaste (met inbegrip in geval van COVID) 
Ticket terugreis + taxi kosten 

Vervroegde terugkeer medereiziger in geval van medische repatriëring 

(met inbegrip in geval van COVID) 
Ticket terugreis + taxi kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedere vraag over het contract: 
SERVICE CLIENT: 

Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 

Tel. : +33 (0)5.34.45.32.10  
Mail : serviceclient@assurinco.com 

 
Voor het openen van een schadedossier (annulering, bagages) 

SCHADE AFDELING 
(Annulering, bagages, reis onderbreking…) 

Maandag tot vrijdag 14 tot 17 

Tel: +33 (0)5.34.45.31.51 
Mail: sinistre@assurinco.com 

  
Voor ASSISTENTIE  tijdens de reis: EUROP ASSISTANCE  

(Medische kosten, ziekenhuisopname, repatriëring…) 
7/7 – 24/24 

Tel: +32 (2) 585 51 22 

Mail: claimsrivagesdumonde@roleurop.com 

 

http://www.assurinco.com/
http://www.orias.fr/
mailto:sinistre@assurinco.com
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PRAKTIJKVOORBEELDEN 

VOORBEELDEN ANNULERING DEKKING 

Ik wil mijn reis annuleren omdat ik in quarantaine ben vanwege Covid 

(positieve test) 

Annulering vanwege ziekte met inbegrip in geval van 

een épidémie of pandémie  

Ik wil mijn reis annuleren omdat ik ziek ben, mijn arts bevestigt dat ik niet 

in staat ben om te reizen en vermoedt COVID 

Annulering vanwege ziekte met inbegrip in geval van 

een épidémie of pandémie 

Ik wil mijn reis annuleren omdat ik ziek ben door COVID (positieve test) 
Annulering vanwege ziekte met inbegrip in geval van 

een épidémie of pandémie 

Ik wil graag annuleren omdat een familielid ernstig ziek is vanwege COVID 

(ziekenhuisopname/overlijden) 

Annulering vanwege ziekte met inbegrip in geval van 

een épidémie of pandémie 

Ik wil annuleren omdat ik word opgeroepen door de autoriteiten in de 

strijd tegen COVID 

Annulering vanwege een wijziging of weigerging van 

vakantiedagen 

De transportmaatschappij weigert me aan boord te laten omdat ik 

symptomen heb (koorts...) 

Als de test positief blijkt te zijn 

- Annulering 

VOORBEELDEN TIJDENS DE REIS  DEKKING 

Ik ben ziek en wacht op het testresultaat 

- Medische kosten 

- Ziekenhuisopname 

- Accommodatie medereizigers 

- Verlenging van de reis (ter plaatse) 

- Begeleiding van kinderen 

Ik testte positief op COVID en ik heb medische kosten voorgeschoten 

(consult, testen, medicatie...) 

- Medische kosten 

- Verlenging van de reis 

- Begeleiding van kinderen 

Ik ben in op bestemming het ziekenhuis opgenomen vanwege COVID 

- Ziekenhuisopname 

- Accommodatie medereizigers 

- Aanwezigheid in het ziekenhuis 

- Begeleiding van kinderen 

- Medisch transport/ repatriëring 

Ik heb COVID opgelopen, mijn gezondheid is precair en vereist een 

dringende evacuatie (medische vlucht) 

'- Medisch transport / evacuatie 

- Terugkeer medereizigers 

- Begeleiding van kinderen 

Ik word gerepatrieerd als gevolg van COVID, mijn familie/mede-reizigers 

(zelfde dossier) wensen tegelijk met mij gerepatrieerd te worden 

- Terugkeer medereizigers 

- Begeleiding van kinderen 

Ik ben gevraagd om in quarantaine te blijven omdat ik COVID heb - Verlenging van de reis 

Een familielid, welke thuis is gebleven, wordt in het ziekenhuis 

opgenomen wegens een ernstige ziekte of overlijdt ten gevolge van Covid 

terwijl ik op vakantie ben, ik moet hem/haar bijstaan of naar de 

begrafenis gaan 

- Vervroegde terugkeer 

Ik ben ter plaatse ziek geworden (COVID) en kan mijn terugvlucht niet 

nemen (mijn toestand staat me niet toe te reizen) 
- Verlenging van de reis 

De luchtvaartmaatschappij weigert me aan boord van het vliegtuig te 

laten om naar huis terug te keren omdat ik symptomen heb 
- Verlenging van de reis 
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