NoGo Tempo
De complete reisannulatieverzekering voor een korte of lange reis
De tijdelijke annulatieverzekering is een zeer complete bijstand die één specifieke
reis van korte of lange duur dekt, op welke manier u ze ook boekt.
Principales garanties:
●
●

●

wij vergoeden u tot 1 500 € per persoon in geval van annulatie
wij nemen de wijzigingskosten voor onze rekening wanneer uw
verblijfsdata moeten aangepast worden
wij vergoeden de vakantiedagen waar u niet van heeft kunnen genieten

Voornaamste garanties:
driedubbele garantie - Oorzaken - De gedekte reizen

driedubbele garantie
De driedubbele NoGo garantie
●
●

●

Uw klant moet zijn reis annuleren? Wij vergoeden hem tot 1 500 € per persoon.
Uw klant wijzigt liever zijn verblijfsdata? Wij nemen de wijzigingskosten voor onze rekening en hij geniet een bijkomende
vergoeding van 50 €.
Uw klant moet gerepatrieerd worden in het kader van een bijstand? Wij vergoeden hem voor de niet-genoten
vakantiedagen, de skipas en de skilessen. Bovendien krijgt hij een bijkomende vergoeding van 50 € voor alle andere
onkosten.

Oorzaken
Gedekte oorzaken
●

●

●

Gezondheidsprobleem: uw klant of één van zijn naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte,
ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven: economisch ontslag, intrekken van vakantiedagen door de
werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van de vervanger, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen,
aanzienlijke schade aan de woning of aan het voertuig, echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de
inscheping wegens een panne of ongeluk.
Meer uitzonderlijke gebeurtenissen: weigering van de visum van uw klant, de nodige inentingen kunnen hem niet
worden toegediend, hij wordt opgeroepen als jurylid voor de rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, hij is
opgeroepen voor de adoptie van een kind.

De gedekte reizen
De gedekte verblijven
●
●
●
●

De privéreis of verblijf vanaf 150 €, zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten.
Alle boekingsformules: een ticket via internet, een verblijf via een reisagentschap, huur van een wagen via telefoon, ...
Alle vervoermiddelen: vliegtuig, auto, trein, boot, ...
Alle types verblijven: hotels, huurwoningen, vakantie domeinen, ...

Opgelet: denk eraan de annulatieverzekering NoGo minimum 30 dagen voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die uw
klant voordien al geboekt heeft.
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