
Ga gerust 
op weg dankzij 
onze bijstands- en 
verzekeringsformules



We zijn er voor jou!

Je reist op je eigen manier. En misschien heb je geen complete 
bijstands- of verzekeringsformule nodig. Daarom kan je ook 
kiezen voor specifieke producten. Of je nu af en toe reist, of 
net heel vaak, als je met de auto onderweg bent, of met de 
fiets… en zelfs als je een annulatieverzekering of juridische 
bijstand nodig hebt : Touring is er voor jou.

Dankzij Touring ga je gerust op weg.

vanaf

of   66/jaar

Jaarlijkse pechbijstand
Formule Go België
 Pechverhelping 24u/7 overal in België
voor auto en motor, zelfs bij je thuis. 

  Bij pech, ongeval, vandalisme, batterijproblemen, 
verlies of diefstal van sleutels of brand van het voertuig.

 Sleping naar de dichtstbijzijnde garage vanaf de plaats 
van het incident.

 Geen leeftijdsbeperking.

  2 interventies per jaar.

Go België + Optie Banden
+  Bijstand in geval van bandenpech

Go België + Optie Banden + Sleepdienst
+  Uitgebreide sleping tot de meest

geschikte garage en terug-naar-huis dienst.

+  3 extra interventies per jaar
(dus vijf in totaal)

Go België + Optie Banden + Sleepdienst + 
Vervangwagen

+  Vervangwagen tot max. 5 dagen/jaar.

Belangrijkste uitsluitingen:

- Elke gebeurtenis die al gekend is voor de ondertekening.
- Boetes van gelijk welke aard.

5,50/maand

of 66/jaar

8,58/maand

of 10 3/jaar

11,67/maand
of 140/jaar

15 ,33/maand

of 184/jaar

Touring Go 
België

5,50/maand



Touring Go
Europa

Traveller 
& Family 

Full

De jaarlijkse reisverzekering
Reis je meerdere keren per jaar, alleen of met het hele gezin?  
Kies dan een complete verzekering voor je vakanties,  
een heel jaar lang.

Traveller Full

 Voor je reizen gedurende 1 jaar, of het nu  
gaat om een vakantie naar de zon, een stedentrip  
of een skivakantie.

 In de hele wereld (behalve in België).

 Onbeperkte terugbetaling van alle medische kosten  
en repatriëringskosten, zonder franchise.

 Medische kosten in België tot  6.000.

 Doctor Line by Touring: medisch advies via video en in je  
eigen taal.

  Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van 
een familielid of in geval van zware schade aan de eigen woning.

 Skibijstand 

 Fly Zen 
Compensatie tot 600/persoon in geval van vertraging, 
annulering van de vlucht, instapweigering of overboeking.

Family Full

  Uitgebreide gezinsbijstand  
Dekking van alle familieleden tot de 2de graad  
die onder jouw dak wonen.

Belangrijke uitsluitingen:
-  Elke gebeurtenis die al gekend is voor de ondertekening

en/of het vertrek naar het buitenland.
- Elke gebeurtenis die zich voordoet na de eerste 3 maanden

van het verblijf in het buitenland.
- Elke gebeurtenis die zich buiten de geldigheidsperiode

heeft voorgedaan.

Familie

 149
/jaar

Individueel

 130
/jaar

Formule Go Europa 

Jouw pechbijstand doorheen heel Europa.

  Voor alle verplaatsingen in Europa (buiten België).

  Vervangwagen tot 15 dagen zodat jij je reis gerust  
kan verderzetten.

  Repatriëring van je voertuig naar je eigen garage in België.

   Tussenkomst in mogelijke terugreiskosten.

Belangrijke uitsluitingen :

- Alle schade gekend voor vertrek naar het buitenland.
- Alle schade die het gevolg is van commercieel gebruik

van het voertuig.

Optie :
 Individuele reisverzekering voor slechts 

  Familiale reisverzekering voor slechts 

 33 extra per jaar.

44 extra per jaar.

Wil je in alle rust op reis gaan in zowel België als in Europa? 

Combineer de dekking in Europa en België Jouw voordeelprijs

Go België ( 66/jaar) + Go Europa ( 10 9 /jaar)  169/jaar  
of  14,08/maand 

Go België + Lekke banden ( 103/jaar)  + 
Go Europa   ( 109/jaar)

   196/jaar  
of  16,33/maand

Go België + Lekke banden + Uitgebreide  
sleepdienst ( 140/jaar) + Go Europa ( 109/jaar)

   215 / jaar  
of  17,92/maand 

Go België + Lekke banden + Uitgebreide sleepdienst  
+ Vervangwagen (     184jaar) + Go Europa (    109/jaar)

   235/jaar 
of  19,58/maand 

9, 08/maand
of 109/jaar



Touring
Bike

vanaf

 49
/jaar

Jaarlijkse fietsbijstand met 
medische dekking bij een ongeval!
Rij je geregeld met de fiets of elektrische fiets? Dankzij de Touring 
Bike fietsbijstand geniet je een heel jaar lang van zorgeloos 
fietsplezier. 

Pechbijstand voor fietsen en elektrische fietsen 24u/7.

In heel België, zelfs tot 100 km buiten de grenzen. 
Ook bij jou thuis.

In geval van pech, lekke band en ongeval.

Onze speciaal opgeleide wegenwachters herstellen je fiets  
ter plaatse of brengen je bij een hersteller als dat niet  
mogelijk is.

Terug-naar-huis dienst bij diefstal.

Vervangfiets bij pech.

Terugbetaling van medische kosten tot 
maximum € 12.500.

Tot 3 interventies per jaar voor de individuele formule 
en tot 8 interventies voor de familieformule.

Belangrijkste uitsluitingen:

-  Deelname aan sportieve wedstrijden, met inbegrip van de hieraan
verbonden trainingen.

-  Het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen van
een fi etshelm.

Explore

vanaf

 10
/persoon

Reisbijstand voor één reis
Vertrek je naar het buitenland en wil je éénmalig gedekt zijn voor je reis?
Kies voor Touring Explore!

 Reisbijstand in de hele wereld (behalve in België).

 Onbeperkte terugbetaling van alle medische 
en repatriëringskosten, zonder franchise.

 Medische kosten in België tot 3 maanden na terugkeer. 
(max € 6.000).

 Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of 
overlijden van een familielid of in geval van zware 
schade aan de eigen woning.

 Pechbijstand in heel Europa (optioneel).

Belangrijkste uitsluitingen:

- Elke gebeurtenis die al gekend is voor de ondertekening
en/of het vertrek naar het buitenland.

- Elke gebeurtenis die zich voordoet na de eerste 3 maanden
van het verblijf in het buitenland.

Optie:
 Voertuig in het buitenland
Vertrek je met de auto? Geniet van pechverhelping
in heel Europa (behalve in België).

R eiscompensatie en bagageverzekering 
  8,90/reis/persoon. Tot   1.000/persoon en terugbetaling  van 
gemaakte kosten in geval van vervroegde terugreis.

Annulatieverzekering 
( 32/reis/persoon) dekking tot 1.000/persoon, 
zonder franchise.

  vanaf 

 3, 4  0
/dag



De annulatieverzekering 
die jouw vakantiebudget beschermt
Vanaf het moment dat je reis geboekt is, kan je er met een gerust hart 
over beginnen te dromen. De onvoorziene gebeurtenissen? 
Die hebben wij voorzien voor jou. Dankzij deze verzekering ben je 
gedekt in elke situatie : voor, tijdens én na je vakantie. 

  Voor je reizen gedurende 1 jaar (enkel voor de jaarlijkse formules).

   Annulatie
In geval van ziekte, het overlijden van een naaste, tweede zit, 
ontslag, nieuw arbeidscontract, aanzienlijke materiële schade 
aan je woning.

  Reiscompensatie
Als je vroeger naar België moet terugkomen, betalen we je hotel en 
geboekte activiteiten terug.

   Bagage 
In het geval van diefstal, vernieling, verlies of te late levering door 
de luchtvaartmaatschappij.

   Fly Zen
Compensatie tot 600 per persoon in geval van vertraging, 
annulering van de vlucht, instapweigering of overboeking 
(enkel voor jaarlijkse formules).

Belangrijkste uitsluitingen:

-   Iedere gebeurtenis die al gekend is voor de ondertekening
en/of vertrek naar het buitenland.

- Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt
is aan het niet-naleven van de wetgeving.

No Stop

vanaf

97,85
/jaarBoek je reis zonder zorgen.

Jaarlijkse formules:
No Stop Full en No Stop Relax

Een formule voor 1 reis ?
No Stop Tempo

No Stop Tempo :  35/pers./reis

Annulatie max. 1.000/pers.

Bagage max. 1.000/pers.

Reiscompensatie max. 1.000/pers.

No Stop Full No Stop Relax

Formules Leden
Touring -10 %

Niet-leden
Touring

Leden
Touring -5 %

Niet-leden
Touring

Individueel   154,80   172   97,85   103

Gezin   227,70   253   163,40   172

Franchise Nee  50/pers.

Terugbetalingslimiet

Annulatie / 
Reiscompensatie max.  2.500/pers. max.  1.500/pers.

Maximum max.  12.500/reis

Bagage max.  1.500/pers.

Fly Zen tot max. 
 600/vlucht/pers.



Laat je bijstaan
Wil je de gevolgen van een eventueel geschil na een verkeersongeval 
maximaal beperken? Met de Rechtsbijstandverzekering  
Voertuigen van Touring ben je op alles voorzien gedurende 1 jaar.

 Juridische bescherming voertuigen door specialisten.

 Financiële tussenkomst bij een geschil (max.  74.368,06). 

  Zelfs bij een rijverbod of wanneer je rijbewijs wordt 
ingetrokken.

 Renteloos voorschot op herstelkosten.

  Minnelijke schikkingen wereldwijd.

 Voeg een voertuig toe voor slechts 40 meer.

Belangrijkste uitsluitingen:

-  Misdrijven of gecriminaliseerde misdaden, straffen en boetes
opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank.

Rechts- 
bijstand 

voertuigen

 121
/jaar

Ontdek  
de Touring-voordelen!

 25% korting bij Touring Glass. 
Een ruit vervangen? Een beschadigde voorruit? Laat ze herstellen 
voor de beste prijs-kwaliteit in een van onze servicecentra overal 
in België of bij je thuis via de mobiele dienst.

 Rij goedkoper!  
Geniet altijd van de beste prijs aan de pomp, want je krijgt 
sowieso minimaal 0,10/l korting op de officiële brandstofprijs  
in 3 op de 4 stations (TotalEnergies, Esso, Q8, Texaco, ...).

 10% korting op je parkeerplaats.  
Parkeer in de stad en op de luchthaven tegen een  
voorkeursprijs en zonder naar de kassa te gaan dankzij  
de Touring Pcard+ van Interparking.

 De weg naar vakantie in alle eenvoud. 
Met de elektronische tolbadge topEurop, die we je gratis 
aanbieden, kan je tolwegen doorkruisen in Frankrijk, Portugal, 
Spanje en Italië. Het Zwitserse vignet is goedkoper voor onze 
leden.

 Touring Magazine   
Je vindt er inspirerende reisideeën, technische weetjes, actuele 
mobiliteitsproblemen, ...

 Pech  onderweg?  
Dankzij de online assistent, Web Assist, geniet je van prioritaire 
hulp en volg je je wegenwachter in realtime.  
Zo bespaar je tijd!  
Surf naar touring.be en klik op de rode knop bovenaan de pagina 
om bijstand te vragen.   

 Advies op maat.  
Medisch advies voor het buitenland, juridisch en toeristisch advies?  
Onze specialisten beantwoorden je vragen per mail of telefoon.

Wil je het volledige plaatje van alle voordelen ?  
Ga naar de rubriek ‘Voordelen’ op touring.be of contacteer onze 
Membership Service op 02 233 22 02.

ATV nv, Koning Albert II laan 4 bus 12 te 1000 Brussel (België), 0441.208.161, RPR Brussel, IBAN BE25 
0689 0998 1982. Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 1015. www.touring.be.
De gewaarborgde prestaties zijn uitgevoerd door ATV nv, verzekeringsmaatschappij, erkend door het koninklijk besluit 
van 11/01/1991 en 24.02.1992 (B.S.13/02/1991 en 14.03.1992) onder het nummer 1015, voor het uitoefenen van 
de taken 9,16,17 en 18 en via de Schaderegelingsmaatschappij ‘De Verenigde Verzekerden nv’, in het kort L.A.R., PB 
12, 1170 Watermaal-Bosvoorde, hoofdzetel Troonstraat 1 te 1040 Brussel, verzekeringsmaatschappij toegelaten 
onder codenummer 0356 voor het uitoefenen van de tak 17 (Rechtsbijstand – K.B. van 4 en 13/07/1979 – BS van 
14/07/1979).
Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in onze Privacy Policy 
die gratis beschikbaar is op onze website www.touring.be



ALGEMENE 
INFORMATIE

 Een offerte aanvragen
Contacteer ons op 02 286 34 45 voor 
een offerte met premieberekening.

 B elangrijke documenten (algemene voorwaarden, productfiches) 
De algemene voorwaarden en productfiches (infofiche, IPID-fiche) zijn 
kosteloos raadpleegbaar op de productpagina’s van www.touring.be. Het 
is noodzakelijk om kennis te nemen van deze documenten voordat je je 
inschrijft. Dit document is louter informatief. Het vervangt de algemene 
en bijzondere voorwaarden niet. De algemene en bijzondere voorwaarden 
blijven de enige referentie met betrekking tot de dekkingen.

 Looptijd van de polis
De duur van de overeenkomst is in principe één jaar, stilzwijgend 
hernieuwbaar. De bijzondere voorwaarden kunnen hier eventueel 
van afwijken.

 Klachten
In geval van klacht kan je je per post wenden tot Touring, Klachtendienst, 
Koning Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel of per mail tot 
complaint@touring.be. Indien je niet tevreden bent met de vooropgestelde 
oplossing in verband met een klacht met betrekking tot de volgende 
Touring verzekerings-producten, dan kan je je wenden tot de Ombudsman 
van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

 Toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing.

 Staat van herkomst van de productontwerper
ATV is een Belgische verzekeringsonderneming. 
Koninklijke Belgische Touring Club is een Belgische 
vereniging zonder winstoogmerk.

Vzw Koninklijke Belgische Touring Club, Koning Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel (België), KBO 
0403.471.597 - RPR Brussel, IBAN BE97 0689 0997 8649. Verzekeringstussenpersoon erkend door de 
FSMA onder nummer: 011210. www.touring.be
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Volg ons op




