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PERSONENBIJSTAND 
Vrijstelling .................................................................................................................................................................................X 
Medische repatriëring in geval van ziekte of ongeval ............................................................................................................. V 
Medische repatriëring in geval van transplantatie .................................................................................................................. V 
Terugbetaling van medische kosten 

• Ambulante kosten ........................................................................................................................................onbeperkt 
• Tandheelkundige kosten ............................................................................................................................. Max. € 125 
• Vervoerkosten ............................................................................................................................................ Max. € 500 
• Medische nazorg in België ...................................................................................................................... Max. € 6.000 

Kosten verlengd verblijf ............................................................................................................................................ Max. € 500 
Medische Infolijn ..................................................................................................................................................................... V 
Toesturen medicatie of medisch materiaal (onbeschikbaar in het buitenland) ...................................................................... V 
Vervroegde terugkeer naar België (In geval van overlijden of ziekenhuisopname .................................................................. V 
van een familielid in België ; belangrijke schade aan de woning ; verdwijning van een kind) 
Vervroegde terugkeer van de kinderen (na overlijden of ziekenhuisopname van de begeleider) ............................ Max. € 500 
Bezoek aan het gehospitaliseerd familielid in het buitenland (indien meer dan 5 dagen) ....................................... Max. € 500 
Terugkeer van huisdieren ........................................................................................................................................................ V 
Dierenarts kosten (per huisdier) ................................................................................................................................. Max. € 65 
Repatriëring van het stoffelijk overschot 

• Kosten doodskist ......................................................................................................................................... Max. €785 
• Repatriëring van de andere begunstigden................................................................................................................. V 
• Begrafenis in het buitenland ................................................................................................................... Max. € 1.500 

Communicatiekosten ................................................................................................................................................ Max. € 125 
Belangrijke berichten ............................................................................................................................................................... V 
Tolkkosten ................................................................................................................................................................. Max. € 125 
Toesturen bagage of knuffel .................................................................................................................................................... V 
Hulp aan senioren en mindervaliden ....................................................................................................................................... V 
Skiwaarborg 

• Medische kosten in het buitenland .............................................................................................................onbeperkt 
• Medische kosten in België ...................................................................................................................... Max. € 6.000 
• Terugbetaling skipas & skilessen  ............................................................................................................... Max. € 200 
• Skischade (huur) ......................................................................................................................................... Max. € 100 
• Diefstal ski/-schoen/-stok (huur) ................................................................................................................ Max. € 100 

Kosten opzoeking & redding in de bergen ............................................................................................................ Max. € 5.000 
Transfert Fondsen ................................................................................................................................................. Max. € 3.750 
Borgkosten invrijheidstelling ........................................................................................................... Max. € 25.000 (voorschot) 
Voorschot op advocaatkosten .............................................................................................................................. Max. € 2.500 

Tegenslag in het buitenland ...................................................................................................................................... Max. € 650 
Fly Zen Waarborg (bijstand in geval van annulering of vertraging vlucht) .............................................................................. V 
 

Dit document heeft als doel je een overzicht te geven van de voornaamste gegevens van de bijstand. Dit document werd niet 
gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
betreffende de bijstandsvoorwaarden of de voordelen gekoppeld aan het Koninklijke Belgische Touring Club lidmaatschap, gelieve de 
algemene voorwaarden te raadplegen. 

 

TOURING MOVE ON WERELD         
Precontractuele informatiefiche 
 

 

Op welke voordelen mag ik rekenen? 

 

http://www.touring.be/
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BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 

BIJSTAND IN BELGIË (+100KM BUITEN DE GRENZEN) 
Pech  ......................................................................................................................................................................................... V 
Lekke band  .............................................................................................................................................................................. V 
Ongeval  ................................................................................................................................................................................... V 
Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................................. V 
Pechverhelping ter plaatse  ..................................................................................................................................................... V 
Sleping tot de hersteller ........................................................................................................................................................... V 
Vervangwagen (tot 8 dagen)  ................................................................................................................................................... V 
Vervangchauffeur .................................................................................................................................................................... V 

BIJSTAND IN EUROPE (BELGIË UITGESLOTEN) 
Pech  ......................................................................................................................................................................................... V 
Lekke band  .............................................................................................................................................................................. V 
Ongeval  ................................................................................................................................................................................... V 
Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................................. V 
Pechverhelping en/of sleping  ................................................................................................................................................. V 
Vervangwagen (tot 15 dagen)  ................................................................................................................................................. V 
Repatriëring voertuig  .............................................................................................................................................................. V 
Verderzetting reis .................................................................................................................................................................... V 
Bewakingskosten ..................................................................................................................................................................... V 

 

EXCLUSIEVE DIENSTEN 

Check-up wagen  ...................................................................................................................................................................... V 
Joker Taxi  ................................................................................................................................................................................ V 
Toegang tot luchthaven lounge  .............................................................................................................................................. V 
Visum aanvraag  ....................................................................................................................................................................... V 
 
 

 
 
PERSONENBIJSTAND  
Worden beschouwd als begunstigden de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft, zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) 
of samenwonende partner, hun ongehuwde kinderen, ongehuwde kleinkinderen en ongehuwde achterkleinkinderen, de vader 
en moeder, grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder, die allemaal dezelfde wettelijke woonplaats in 
België hebben en allemaal onder hetzelfde dak wonen. De minderjarige kleinkinderen of achterkleinkinderen die meereizen met 
hun grootouders of overgrootouders, die een andere wettelijke woonplaats hebben, voor zover deze minderjarige kleinkinderen 
nog ten laste zijn van hun ouders en voor zover deze grootouders dit lidmaatschap onderschreven hebben en voor zover de 
ouders niet meereizen. Studenten en erkende kinderen die bij de andere ouder, hetzij de gewezen echtgenote of 
samenwonende van de verzekeringnemer, wonen vallen ook onder de verzekering indien zij worden vermeld tijdens de 
ondertekening van de polis en in zoverre ze hun woonplaats in België hebben. 
 
BIJSTAND AAN VOERTUIGEN EUROPA 
Formule Individueel: Wordt beschouwd als begunstigde de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft. Als de 
begunstigde de bestuurder van het voertuig is, dan wordt elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van het 
voertuig bevindt gedekt. Het aantal gedekte passagiers is beperkt tot het aantal plaatsen dat vermeld is op het 
inschrijvingsbewijs van het voertuig of dat door de wettelijke bepalingen vereist wordt. Indien de begunstigde passagier van het 
voertuig is, dan komt Touring enkel voor de begunstigde tussenbeide. De begunstigde moet in België gedomicilieerd zijn. 
Formule Familie: Worden beschouwd als begunstigden de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft, zijn/haar 
wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun ongehuwde kinderen, die allemaal dezelfde wettelijke woonplaats 
in België hebben, allemaal onder hetzelfde dak wonen en die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. Als de 
begunstigden de bestuurders van het voertuig zijn, dan wordt elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van  

Begunstigde(n)? 

http://www.touring.be/
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het voertuig bevindt gedekt. Het aantal gedekte passagiers is beperkt tot het aantal plaatsen dat vermeld is op het 
inschrijvingsbewijs van het voertuig of dat door de wettelijke bepalingen vereist wordt. Indien de begunstigden passagiers van 
het voertuig zijn, dan komt Touring enkel voor de begunstigden tussenbeide. Indien de begunstigde een minderjarig kind is, dan 
komt Touring tussen voor het minderjarige kind en één begeleidende persoon. Studenten en erkende kinderen die bij de andere 
ouder, hetzij de gewezen echtgenote of samenwonende van de verzekeringnemer, wonen vallen ook onder de verzekering 
indien zij worden vermeld tijdens de ondertekening van de polis en in zoverre ze hun woonplaats in België hebben. De 
begunstigden moeten in België gedomicilieerd zijn. 
 
 
 
 
BIJSTAND IN EUROPA  
Personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, motorfiets, bestelwagen, minibus en mobilhome waarvan het hoogst toegelaten 
gewicht niet hoger ligt dan 3,5 ton en waarvan de lengte niet langer is dan 7 meter (wordt eveneens beschouwd als voertuig : de 
caravan of de aanhangwagen die door het voertuig getrokken wordt op het ogenblik van het incident en waarvan het gewicht 
met lading niet hoger ligt dan 1,5 ton). 
Tweewieler, fiets, driewieler, bakfiets, éénwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets, motorfiets, bromfiets, scooter. 
Worden eveneens beschouwd als ‘fiets’ en dus gedekt: alle voertuigen van één of meerdere wielen en bestemd voor de 
verplaatsing van de begunstigde(n), al dan niet gedreven door een eigen motor op voorwaarde dat de snelheid niet hoger ligt 
dan 45 km/u. 
 
 
 

PERSONENBIJSTAND 

In de hele wereld, met uitzondering van België. 

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 

In België en in de andere landen van de Europese Unie (met uitzondering van Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), en in 
Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, IJsland, 
Macedonië, Noorwegen, Servië en het Verenigd Koninkrijk. De bijstandsprestaties aan voertuigen zijn niet voorzien buiten 
Europees Frankrijk, op de Canarische Eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves op het Afrikaans vasteland zoals Ceuta en Melilla. 
 
 
 
Er wordt onder andere geen bijstand verleend voor: 

• Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland; 
• Elke gebeurtenis die zich na de eerste 3 maanden verblijf voordoet; 
• Hospitalisatie en operatie in het buitenland die reeds werden voorzien voor de afreis; 
• Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen; 
• Oldtimers; 

• Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer; 
• Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt door de 

constructeur; 
• Braak of slechte staat van het glas of de lichten; 
• Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller. 

Welk voertuig is gedekt? 

Waar ben ik gedekt? 

Uitsluitingen? 

http://www.touring.be/
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