
De all-in bijstand van Tourin� 
voor jou en je �ezin. 



Met Move On 
�a je �erust op we�. 
Hoe we vandaag over mobiliteit denken, is aan het veranderen. 
De auto is niet langer de enige oplossing. Veel mensen kiezen voor de 
fiets, de motor of zelfs de step. En jij? Dankzij Move On ben je verzekerd 
in Belgie en/of de rest van Europa, of je nu de wagen, de motor, 
de fiets of zelfs een hoverboard nee mt, wij zorgen ervoor dat je terug 
mobiel bent. Dankzij Move On kan je oak genieten van medische 
bijstand over de hele wereld. 

Move On, de all-in bijstand van Tourin�: 

♦ Die je mobiliteit �arandeert
Dok als je met de auto van een vriend rijdt of als passagier. 

♦ Voor de auto, motor en fiets
Maar oak voor de step, hoverboard of gocart.

♦ Pechverhelpin� 24u/7
Overal in Belgie of in heel Europa, of beide. 

♦ Praktisch
In geval van panne, ongeval, lekke band, platte batterij, 
vandalisme, vastrijden van je voertuig of verlies van sleutels. 

♦ Reisbijstand
Dnbeperkte terugbetaling van al je medische 
en repatrieringskosten.

♦ Eenvoudi�
Je kiest gewoon welke formule je wilt, Belgie en/of Europa,
lndividueel of Familie. Met of zonder reisbijstand 

wereldwijd. 



Pechverhelping 
Voor je auto, motor 
en fiets.

   Als bestuurder of passagier.

   Overal in België en tot 100 km over de grens 
We staan je bij van Keulen tot Rijsel en Rotterdam (behalve in het 
Verenigd Koninkrijk).

   Voor de meeste problemen met je voertuig : pech, diefstal, 
vandalisme, lekke band, platte batterij of verloren sleutels 
en zelfs wanneer je verkeerd hebt getankt.  
Onze wegenwachters helpen je zo snel mogelijk verder!

   Een vervangwagen 
Kan je auto niet ter plaatse hersteld worden ? Dan takelen we 
hem naar de meest geschikte garage en voorzien we een 
vervangwagen tot 8 dagen/jaar. 

   Voor jou of je gezin 
Je kan kiezen tussen individuele bijstand of voor het hele gezin.

   200 wegenwachters staan voor je klaar 
Als je pech hebt in België zorgen onze ervaren wegenwachters  
ervoor dat je binnen het uur terug op de baan bent.

Familie

23 ,    7 5
 /maand (2)

Individueel

  /maand

 

(1)Jaarprijs voor Touring Move On België Individueel:    175
(2)Jaarprijs voor Touring Move On België Familie: 285

Jouw exclusieve voordelen.

   Probleem ? Gebruik je Taxi Joker ! 
Eén keer per jaar, wanneer je onderweg bent in België en je 
je niet goed voelt of denkt dat je niet langer veilig kan rijden,  
regelt Touring een taxi naar huis ter waarde van maximaal 50. 

   Een gratis check-up van je wagen 
Eén keer per jaar heb je recht op een gratis check-up van  
de belangrijkste controlepunten van je auto: banden, remmen,  
oliepeil en de batterij (ter waarde van 75).

Belangrijkste uitsluitingen:

-   Taxi's, oldtimers en landbouwvoertuigen.
-   Iedere gebeurtenis die gekend was bij het ondertekenen van de verzekering.
-   Elke gebeurtenis die zich buiten de geldigheidsperiode heeft voorgedaan.

(  1 )
14,58



Pechverhelping 
Voor je auto, motor 
en fiets in heel Europa, buiten België.

   Als bestuurder of passagier.

   Voor de meeste problemen met je voertuig : pech, diefstal, 
vandalisme, lekke band, platte batterij of verloren sleutels 
en zelfs wanneer je verkeerd hebt getankt. 

   Pechverhelping in Europa 
Je kan rekenen op pechverhelping in heel Europa (buiten België), 
en een vervangwagen in het buitenland tot 15 dagen/jaar. 
Zo kan je je reis zonder zorgen verderzetten.

   Voor jou of je gezin 
Je kan kiezen tussen individuele bijstand of voor het hele gezin.

   7000 wegenwachters staan voor je klaar 
Je geniet een jaar lang van eersteklas pechbijstand in Europa  
(buiten België) dankzij een internationaal netwerk van ervaren 
wegenwachters. Zo krijg je overal dezelfde vertrouwde hulp.

Belangrijkste uitsluitingen:

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

Familie

 /maand
12 

(2)

Individueel

  /maand(1)

(1)Jaarprijs voor Touring Move On Europa Individueel:  126
(2)Jaarprijs voor Touring Move On Europa Familie: 144 

Jouw exclusieve voordelen.

   Bespaar tot €44 indien je beide formules combineert!

Individuele formule Jouw voordeelprijs Jouw korting

Move On België   ( 175/jaar)  
Move On Europa  ( 126/jaar)

275/jaar
of 22,92/maand 26

Familie formule Jouw voordeelprijs Jouw korting

Move On België  (  285/jaar)  
Move On Europa (  144/jaar)

385/jaar
of 32,08/maand 44

Voor beide formules

Optie Reisverzekering wereldwijd 44/jaar

10,50



Deze optie is enkel beschikbaar bij Move On Europa 
en geldt voor de hele familie.

Optie Reisbijstand. 

   Medische bijstand wereldwijd 
Touring betaalt ongelimiteerd je medische kosten terug in het 
buitenland, alsook de kosten van je repatriëring, zonder franchise.  
Zelfs de medische kosten na terugkomst zijn gedekt tot 6.000.

   Terug-naar-huisdienst 
Als het nodig is, organiseren en vergoeden we je repatriëring en  
die van je gezin én zorgen we voor je auto. Dit bij een medisch 
probleem of een probleem in België (brand of overlijden van 
familieleden tot de 2de graad kunnen leiden tot een vervroegde 
terugkeer naar België).

   Relax op de skipiste ! 
Vergoeding van de skipassen en -lessen bij een ongeval of  
vroegtijdige terugkeer naar België en van de opsporings- en  
reddingskosten in de bergen tot 5.000.

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

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

Jouw exclusieve voordelen.

   Vlieg in alle comfort 
Dankzij Move On heb je toegang tot de luchthavenlounges  
van Charleroi Airport en Brussels Airport (2x toegang met de 
formule Individueel en 6x toegang met de formule Familie). 

   VISUM-Service 
We helpen je bij het verkrijgen van je visum, zo hoef je zelf niet 
meer naar de ambassade.

Belangrijkste uitsluitingen:
-   Elke gebeurtenis die al gekend is voor de ondertekening en/of het vertrek 

naar het buitenland.
-   Elke gebeurtenis die zich na de eerste 3 maanden verblijf voordoet.
-   Elke gebeurtenis die plaatsvond buiten de geldigheidsperiode.

  44 
  /jaar

Optie 
Reisbijstand



Alles van Move On in één oogopslag 
Zo wordt kiezen nog makkelijker.

Reisverzekering wereldwijd (optioneel) Move On  
Europa

Franchise ✖

Medische repatriëring
   In geval van ziekte, ongeval of transplantatie Onbeperkt

Terugbetaling van medische kosten
   Medische en ambulante kosten
   Tandartskosten
    Verblijfskosten (verlenging)
   Transportkosten
   Kosten voor oppas

Onbeperkt 
Max. 125/pers.
Max. 500/pers.

Max. 500
Max. 125

Medische kosten in België
   Medische, chirurgische en hospitalisatiekosten 
in geval van hospitalisatie in België

   Medische en ambulante kosten als hospitalisatie 
in België niet voorgeschreven is

   Massage, kinesitherapie- en fysiotherapiekosten

Max. 6.000/pers.

Max. 745/pers.

Max. 125/pers.

Medische Infolijn

Verzending van medisch materiaal 
(onvindbaar in het buitenland)

Vervroegde terugkeer in België (in geval van overlijden, 
hospitalisatie van een familielid in België, ernstige 
schade aan de woonplaats, verdwijning van een kind)

Terugkeer van de kinderen (in geval van overlijden  
of hospitalisatie van de begeleider)

 Max. 500

Bezoek aan de gehospitaliseerde begunstigde 
in het buitenland (indien meer dan 5 dagen)

 Max. 500

   Dierenartskosten (per dier)  Max. 65

Repatriëring van het stoffelijk overschot
   Kosten voor doodskist
   Kosten van repatriëring van andere begunstigden
   Begrafenis in het buitenland

Max. 785 
Onbeperkt

Max. 1.500

Communicatiekosten  Max. 125

Dringende boodschappen (doorgeven van dringende 
boodschappen aan je familie of onmiddellijke 
omgeving over jouw ziekte, ongeval of gelijk welke 
waarborg)

Tolkkosten  Max. 125

Toesturen van bagage en knuffel

Hulp aan senioren en mensen met een beperking. 
(ter beschikking stellen van een rolstoel, organisatie 
van transport)

Skiwaarborgen
   Terugbetaling van skilessen en skiliften
  Medische kosten in het buitenland
   Medische kosten in België
  Breken van ski’s (verhuur)
   Diefstal van ski’s, skistok, skischoen (verhuur)
   Voorschot van advocatenkosten (min. 50)

Max. 200/pers. 
Onbeperkt

Max. 6.000/pers. 
Max. 100
Max. 100

Max. 2.500

Opsporings- en reddingskosten  Max. 5.000

Transfer van geldsom  Max. 3.750

Borgsom voor invrijheidstelling (we schieten de 
strafrechtelijke borgsom voor tot max. 25.000 en 
nemen de advocaathonoraria voor onze rekening 
tot max. 2.500, in geval van een verkeersongeval 
in het buitenland)

Verlenging verblijf in het buitenland
Max. 650/pers.

FLY ZEN: compensatie bij instapweigering, 
klasseverlaging en annulering of langdurige 
vertraging van vluchten.

Max. 600/pers.

Bijstand aan voertuigen Move On  
België

Move On  
Europa

Bijstand in België
   Panne, ongeval, lekke band, verlies van sleutels, 

vandalisme, poging tot diefstal, vastrijden  
van je voertuig

  Takeling naar de meest geschikte garage
   Vervangwagen (tot 5 dagen/jaar voor de formule 

Individueel of 8 dagen/jaar voor de formule Familie)
  Vervangchauffeur
   Tot 100 km buiten de grenzen
   5 interventies / jaar voor de individuele formule  
en 10 interventies / jaar voor de gezinsformule

✖
✖

✖
✖

✖
✖
✖

Bijstand in Europa
   Pechverhelping en/of sleping
   Vervangwagen (tot 15 dagen/jaar)
   Repatriëring van het voertuig
   Verderzetting van de reis

✖

Belangrijkste uitsluitingen:

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

-  Elke gebeurtenis die zich na de eerste 3 maanden verblijf voordoet.
-  De annulatiekosten van je verblijf.



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

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.

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.



Koning Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel (België), 0441.208.161, RPR Brussel, IBAN BE69 6300 1222 3978. 
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

Laat je bijstaan.

  121
 /jaar

Rechts- 
bijstand 

Voertuigen

Belangrijkste uitsluiting:

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

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.



En tal van andere exclusieve 
Touring-voordelen !

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.

Ontdek  
de Touring-voordelen !

   25% korting bij Touring Glass 
Een ruit vervangen? Een beschadigde voorruit? Laat ze repareren 
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.



Al�emene 
lnformatie. 

♦ Een offerte aanvra�en
Contacteer ons op 02 286 34 45 voor een offerte
met premieberekening.

♦ Belan�rijke documenten (al�emene 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. □it 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 een jaar, stilzwijgend
hernieuwbaar. De bijzondere voorwaarden kunnen hier eventueel
van afwijken.

♦ Klachten
In geval van klacht kan je je per post wen den tot Touring,
Klachtendienst, Koning Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel (Belgie)
of per mail tot complaint@touring.be. lndien je niet tevreden bent
met de vooropgestelde oplossing in verband met een klacht met
betrekking tot de Touring verzekeringsproducten dan kan je je wenden
tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de MeeGssquare 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.

Bell!lsche Taurt"I! Club, Kanlnl( Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel (Belsiie), 
3.471.597 - RPR Brusse� !BAN BE97 0689 0997 8649. Verzekerin11stussenpersoon 

erkend door de FSMA andar nummer: 011210. www.www.tourin11.be 
V.U.: Xavier de Buck - Kanlnsi Albert II l■an 4 bus 12, 1 000 Brussel (Belsiie) - 1/01/2023




