Generali Assistance

Generali Assistance is de ideale metgezel voor al uw trajecten, uw reizen maar ook tijdens uw
dagelijkse bezigheden !  U kunt gerust zijn in alle omstandigheden.

Generali Assistance biedt u de beste bijstand het hele jaar door ...

... voor uw voertuig
n
n
n
n
n

in geval van een defect of ongeval kunt u rekenen op pechverhelping of sleepdienst
u kunt beschikken over een vervangwagen indien nodig
uw passagiers worden naar een veilig onderkomen gebracht in afwachting van de herstellingen
uw voertuig, passagiers, bagage en huisdieren worden desnoods gerepatrieerd
...

... voor uw familie tijdens uw verplaatsingen in het buitenland
n
n
n

uw medische kosten in het buitenland worden terugbetaald tot een bedrag van e 50 000,00
indien uw gezondheidstoestand het vereist, kunt u vervroegd terugkeren in het gezelschap van uw familie
...

... opdat uw vakanties zorgeloos verlopen
n
n
n
n
n

u krijgt bijstand in geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten in het buitenland
u kunt rekenen op bijstand in geval van gerechtelijke vervolging in het buitenland
bij de hospitalisatie van een familielid in België kunt u vervroegd terugkeren
in geval van ernstige schade aan uw woonst kunt u vervroegd terugkeren
...

... voor uw thuis
n

n
n
n

een informatiedienst helpt u bij het verkrijgen van onder andere gegevens van ziekenhuizen, dokters en apothekers van
wacht, vakmannen (loodgieter, elektricien, ...) voor herstellingen en pechverhelping 24u/24
uw kinderen worden opgevangen en u krijgt huishoudhulp indien u of uw partner gehospitaliseerd moeten worden
verliest u uw sleutels of worden ze gestolen, dan helpt een slotenmaker u uit de nood
...
... Dit alles voor een jaarlijkse premie van e 80,44

sla je vleugels uit
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