
TBS BENELUX VEHICLE



TBS Benelux Vehicle

 Auto, moto, bestelwagen, minibus (max 5,5T, max 7m lengte et/ou 3m hoog)
 Pechverhelping Benelux +50 km in Frankrijk & Duitsland
 Dekking van de aanhangwagen tot 1,5 T
 Interventie in alle gevallen: ongeval, incidenten door problemen met de banden, brandstofpanne, gebruik van 

verkeerde brandstof, vastrijden, vandalisme, poging tot diefstal van het voertuig of van onderdelen van het voertuig, 
verlies van de sleutels of sleutels die in het voertuig is opgesloten, brand van het voertuig

 Keuze van de garage in geval van sleping
 Vervangbestuurder
 Terug-naar-huis service

Option ReplacementCar

Tot 5 dagenvervangwagen
In België

In Europain combinatiemet optieEurope+

Option Replacement Van

Tot 5 dagenvervangbestelwagen
Van uitsluitendinBelgië

beschikbaar

Option Europe +

UitbreidingEuropesedekking
Repatriëringvoertuigen

enpersonen

Option World Persons
Assistance

Begunstigden:verzekeringsnemer+ alle
familieleden

Medischekosten/ Medischebijstand/ 
Repatriëring

Technische bijstand voor alle voertuigen



TBS Benelux Vehicle

Optie Europe+

 Dekking in landen van de Europese Unie en Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Guernsey, Åland,
het eiland Man, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Noord-Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen,
het Verenigd Koninkrijk, San Marino, Servië, Zwitserland, Oekraïne en Vaticaanstad

 Geen dekking: landen in staat van oorlog, burgeroorlog, onder staat van beleg, getroffen door wereldwijde
gezondheidsproblemen of getroffen door terreurdaden, rellen of gewelddadige stakingen

 Waarborgen :
 Pechverhelping zoals voor de Benelux-dekking

 Sleping: dichtstbijzijnde garage

 Repatriëring: voertuig en passagiers (als de reparatie meer dan 2 dagen duurt)

 Terugbetaling van verblijfkosten: voor de bestuurder en de passagiers in afwachting van reparatie

 Hotelkosten of kosten voor de verdere reis

 Verzending van wisselstukken



TBS Benelux Vehicle

 Benelux (en Europa indien Europe+ optie)

 Vervangwagen voor maximaal 5 dagen (en max €250 in Europa) of terug-naar-huis service

 Categorie A of B

 De vervangwagen wordt niet toegelaten als het defecte voertuig op het moment van het incident al in een garage staat

Optie Replacement Car / Vervangwagen



TBS Benelux Vehicle

 Vervangende bestelwagen tot 5 dagen (uitsluitend in België)

 In geval van pech in Nederland / Luxemburg of Frankrijk / Duitsland (voor deze laatste binnen een straal van
maximaal 50 km buiten de Belgische grenzen) wordt de Vervangende bestelwagen bij terugkeer op Belgisch
grondgebied zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.

Optie Replacement Van / Vervangende bestelwagen



TBS Benelux Vehicle

 Voor de hele wereld behoudens België

 Begunstigden: verzekeringnemer en alle familieleden die dezelfde onder hetzelfde dak wonen, kleinkinderen indien
zij nog afhankelijk zijn van de ouders en de ouders niet deelnemen aan de reis

 Repatriëring in geval van ziekte of ongeval

 Dekking van de teruggave van het voertuig gedekt door TBS Benelux Vehicle

 Terugbetaling van alle medische kosten zonder franchise (onbeperkt in het buitenland, €6.000 in België)

 Begrafenis repatriëring

 Vroege terugkeer

 Toesturen van medicamenten, brillen, prothesen indien niet beschikbaar in het buitenland

 Toesturen van bagage en professionele documenten in geval van diefstal of verlies

 Terugbetaling van tolkkosten en telefoonkosten

 Specifieke diensten voor de wintersport

Optie World Persons Assistance / Bijstand aan personen in het buitenland


