
Verzekeringen “Allianz” - VOOR VERZEKERINGEN GEBOEKT T.E.M. 30.09.2022 

Om onze aangeboden tijdelijke verzekering(en) te mogen onderschrijven, dien je gedomicilieerd te 

zijn in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk of Duitsland. Dit wijkt af van wat je in de polis kan 

terugvinden (België of Luxemburg). Het betreft een tolerantie van Allianz aan Galtic. 

De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na 

de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis 

afgesloten te worden op de datum van boeking. 

Klik in de opsomming hieronder op ‘IPID’ en ‘voorwaarden’ om het informatiedocument over het 

verzekeringsproduct en de algemene voorwaarden per verzekeringsproduct te bekijken. 

Standaard werkt Galtic met 2 ALLIANZ-polissen (percentage annuleringsverzekering enkel v.t. 

op dossiers met een max. reissom tot € 10.000 pp, voor dossiers + € 10.000 pp zijn de aan te 

rekenen percentages op aanvraag)  

• Annuleringsverzekering: 6,3% op de totale reissom (CANCELLATION ONLY, polis 2428). 

Bekijk ‘IPID‘ en ‘voorwaarden‘. 

• Reisbijstandsverzekeringen personen (polis 2426). Bekijk ‘IPID‘ en ‘voorwaarden‘. 

o Travel Selection Europa + Mid. Zee: € 3 per persoon per dag / € 8 per gezin per 

dag 

o Travel Selection World excl. USA&Canada: € 7 per persoon per dag / € 19 per 

gezin per dag 

o Travel Selection World incl. USA&Canada: € 10,50 per persoon per dag / € 28,50 

per gezin per dag 

• OPGELET: Voor de individuele annuleringsverzekering en alle reisbijstandsverzekeringen 

geldt een minimumbedrag van € 25 per polis. 

Hieronder vind je de verzekeringen terug in een handig overzicht: 

 Polis 

Annulering 

Cancellation 

Only 

Bijstand 

Travel 

Selection 

 Premie* 
6,3% van de 

reissom *** 

Prijzen per 

persoon per 

dag OF per 

gezin** per dag 

*** 

Annuleringsverzekering & 

compensatiereis 

Compensatiereis bij vroegtijdig 

onderbreken 

van de reis om dringende redenen 

tot € 10.000 nee 

Annuleringsverzekering & 

compensatiereis 

In geval van vervroegde terugkeer voor 

ernstige gedekte reden 
ja nee 

Annuleringsverzekering & 

compensatiereis 

Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, 

ontslag 
ja nee 

Annuleringsverzekering & 

compensatiereis 
Dekking voorafbestaande ziekte ja nee 

Assistance personen 

Onbeperkte medische kosten in het 

buitenland (afhankelijk van de 

territorialiteit) 

nee ja 

https://www.galtic.be/wp-content/uploads/2021/02/70-Ipid-Tijdelijke-AA_cancellation_only-nl-2019-01.pdf
https://www.galtic.be/wp-content/uploads/2021/02/02_AA_cancellationcompensation_01_n_20190108-ZAGAAN63.pdf
https://www.galtic.be/wp-content/uploads/2021/01/68-Ipid-Tijdelijke-AA_travel_selection-nl-2019-01.pdf
https://www.galtic.be/wp-content/uploads/2021/02/02_AA_travel-selection_01_n_20190108.pdf


 Polis 

Annulering 

Cancellation 

Only 

Bijstand 

Travel 

Selection 

Assistance personen 

Medische nabehandelingskosten in België 

en Luxemburg. Tolerantie van Allianz aan 

Galtic dat ook nabehandelingskosten in 

Nederland, Frankrijk en Duitsland gedekt 

zijn. 

Na ongeval in buitenland. 

nee tot € 6.250 

Assistance personen Opsporings- en reddingskosten nee tot € 6.250 

Assistance personen Uitgebreide ski-garanties nee ja 

Assistance personen 
Repatriëring bij ziekte, ongeval of 

overlijden 
nee ja 

Assistance personen 
Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering 

op medisch voorschrift 
nee ja 

Assistance personen 

Bijstand van een naaste in geval van 

hospitalisatie in het buitenland van een 

minderjarige of alleen reizende 

nee ja 

Assistance personen 
Vervroegde terugkeer vanuit het 

buitenland wegens dringende reden 
nee ja 

Assistance personen 

Terugbetaling geboekte sportactiviteiten 

en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring 

of hospitalisatie 

nee ja 

Bagageverzekering In geval van schade en diefstal nee tot € 2.000 

Bagageverzekering 

Eerste noodzakelijke aankopen laattijdige 

afgifte 

van bagage 

nee tot € 400 

Bagageverzekering 
Waardevolle voorwerpen incl. gsm, laptop, 

sportmateriaal 
nee tot € 1.000 

Kapitaal reisongevallen 

In geval van blijvende invaliditeit of 

overlijden 

na ongeval in buitenland 

nee tot € 12.500 

Assistance voertuigen 
Pechverhelping en sleepdienst (auto max. 

10 jaar) 
nee nee 

Assistance voertuigen 
Caravan en aanhangwagen gratis 

meeverzekerd 
nee nee 

Assistance voertuigen 
Repatriëring van het voertuig, de 

passagiers, de bagage en huisdieren 
nee nee 

Assistance voertuigen 
Extra hotelnachten bij herstelling ter 

plaatse 
nee nee 

*/ Alle premies en garantiebedragen zijn per persoon. 

**/ Gezin = 

– De leden van één gezin die samen onder hetzelfde dak wonen (max. 7 gezinsleden) 

– Max. 2 meereizende minderjarige kinderen die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin 

– Niet inwonende kinderen en stiefkinderen, die nog fiscaal ten laste zijn 

– De meereizende minderjarig kleinkinderen van het gezin, die niet onder hetzelfde dak wonen en 

waarvan de ouders niet meereizen 

– Meereizende minderjarige kinderen die bij de ex-partner wonen 

***/ Voor de individuele annuleringsverzekering en reisbijstandsverzekering geldt een minimumbedrag 

van € 25 per polis. 



Indien je een eigen verzekering hebt, ben je zelf verplicht te verifiëren of deze de inhoud van 

het activiteitenpakket dekt. 

 


