
 

•  Heel het jaar door verzekerd voor alle reizen van het hele gezin 
•  Aanzienlijke vergoedingen zonder vrijstelling 
•  Een ruime waaier aan verzekerde oorzaken 
•  De beste verhouding prijs / dienstverlening op de markt, met de 
 kwaliteitsgarantie van Europ Assistance

NoGo is een onmisbare optie in uw Familis-dossier: een reisannuleringsverzekering 
die het hele jaar door wereldwijd alle reizen van het hele gezin dekt. Of u uw reis 
nu moet annuleren, wijzigen of onderbreken, NoGo vergoedt u. NoGo zorgt ervoor 
dat u al uw reizen zonder zorgen kunt plannen.

De troeven van de reisannuleringsverzekering NoGo

Reisannuleringsverzekering NoGo

Een dekking het hele 
jaar door

NoGo omvat drie waarborgen, 365 dagen per jaar :
•  als u uw reis moet annuleren, betaalt NoGo uw annuleringskosten (vliegtuigtickets, hotel, huur, enz.);
•  als u uw reis moet wijzigen, neemt NoGo de administratiekosten op zich en stort u een bonus  

van 75 EUR;
•  als u gerepatrieerd moet worden, betaalt NoGo u een vergoeding in functie van het aantal niet 

opgenomen dagen. Bovendien kent ze u daarbovenop nog een forfait van 10 % toe.

Voor alle reizen van  
het gezin

NoGo dekt alle gezinsleden voor alle privéreizen van minstens 150 EUR en dat wereldwijd. Ook  
al gaat ieder gezinslid zijn eigen weg en ongeacht het soort reis, de organisator of de duur: een reis 
tijdens de grote vakantie, een citytrip, sneeuwklassen, een kamp van de jeugdbeweging, enz. Ook 
verblijven in België zijn gedekt zodra ze drie opeenvolgende nachten omvatten.

Aanzienlijke             
vergoedingen 
zonder vrijstelling

NoGo betaalt zonder vrijstelling tot 2.500 EUR per persoon en per reis terug, met een maximum 
van 12.500 EUR per gezin en per reis.
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Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. 
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.  
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.

Een ruime waaier aan 
verzekerde oorzaken

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u een reis moet annuleren of uitstellen.  
NoGo biedt u een dekking in geval van:
•  medische redenen: ziekte, ongeval, overlijden, orgaantransplantatie of zwangerschapscomplicaties, 

van een familielid tot de 3de graad of een oppas voor minderjarigen of andersvaliden, …
•  professionele redenen: economisch ontslag, nieuw arbeidscontract, intrekking van al toegekende
 verlofdagen, verhuizing om beroepsredenen, …
•  administratieve redenen: oproeping voor een militaire of humanitaire missie, convocatie voor de
 adoptie van een kind, oproep als getuige of jurylid van een rechtbank, weigering van een visum, 

diefstal van visum of identiteitskaart binnen 7 dagen voor vertrek, …
•  familiale redenen: echtscheiding of feitelijke scheiding, annulering van het huwelijk, …
•  diverse redenen: herexamen, vertraging bij het inchecken ten gevolge van een voertuigpanne of
 ongeval, aanzienlijke schade aan uw huis door diefstal of poging tot diefstal, totaal verlies of zware 

schade aan het voertuig kort voor het vertrek of op weg naar de vakantiebestemming, …
•  overlijden van hond, kat of paard binnen 7 dagen voor vertrek.

Een uitstekende 
verhouding tussen   
prijs en dienstverlening
in samenwerking met 
Europ Assistance

Kies in functie van uw gezinssituatie de formule die het best bij u past:

Formule Verzekerde(n) Premie per jaar (incl. btw)

Individueel De verzekeringnemer 104 EUR 

Koppel
De verzekeringnemer en de 
persoon met wie hij samenleeft

124 EUR

Familie
De verzekeringnemer en alle 
personen die bij hem inwonen

154 EUR

3 optionele aanvul-
lingen voor nog meer 
bescherming

U gaat eindelijk uw droom waarmaken en investeert in een wereldreis? U moet soms voor zaken op 
reis? U wilt ook een optimale bescherming voor uw bagage? Europ Assistance biedt 3 aanvullende 
opties voor wie nog meer zekerheid zoekt.

•  Verhoging van de verzekerde bedragen: u kunt voor een bepaalde reis per persoon tot  
7.500 EUR extra verzekeren. In totaal is er dus een maximaal verzekerd bedrag van 10.000 EUR 
per persoon mogelijk. 

•  Zakenreizen: naast privévakanties kunt u voortaan ook reizen voor beroepsdoeleinden verzeke-
ren.

• Bagage: uw bagage is verzekerd in geval van diefstal, beschadiging en verlies door een vervoers-
maatschappij. Ook diefstal van identiteitsdocumenten is verzekerd. U hebt de keuze uit 2 formules 
naargelang het bedrag dat u wilt verzekeren.

Uw makelaar vertelt u graag meer over deze opties en hoe u ze kunt onderschrijven.
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Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van de 
reisannuleringsverzekering NoGo. De juiste omvang van de verschillende opties vindt u in de Algemene Voorwaarden van die optie, beschikbaar bij Europ Assistance.

Een gezin dat twee reizen per jaar maakt, betaalt al veel minder dan met de klassieke annuleringsverzeke-
ring die voor elke reis apart afgesloten wordt … en het is veel beter verzekerd.
Europ Assistance stelt zich bovendien garant voor de kwaliteit van de dienstverlening bij een schadegeval.


