GENERALI ASSISTANCE
Generali staat u altijd bij

sla je vleugels uit
www.generali.be

Hulp nodig ?
Elke aanvraag tot bijstand dient onmiddellijk na het verzekerde
voorval, of zo snel mogelijk,
ingediend te worden via :
n

Tel.

+32 (0) 2 533 79 39

n

Fax

+32 (0) 2 533 77 75

n

e-mail help@europ-assistance.be
Onze diensten staan 24u/24 te uwer beschikking

Medische zorgen die geen ziekenhuisopname vereisen, moeten
niet onmiddellijk worden aangegeven.
Gelieve volgende informatie bij de hand te
houden wanneer u contact met ons opneemt :
n
n
n
n

n

uw polisnummer
uw naam en adres in België
een telefoonnummer waarop u te bereiken bent
de omstandigheden van het schadegeval en alle nuttige informatie om u te kunnen helpen
het merk en het inschrijvingsnummer van het verzekerde
voertuig, indien dit betrokken is in de bijstandsaanvraag.

Voertuigbijstand

Personenbijstand

Dankzij deze waarborg kunnen u en uw familie bij een ongeval of ziekte zeker zijn van de beste zorgen.

Tijdens uw verplaatsingen, in België of in het buitenland,
hoeft u zich geen zorgen meer te maken, Generali staat
steeds aan uw zijde.

Wat zijn uw voordelen ?
Wat zijn uw voordelen ?
n

geval van een defect of ongeval kunt u rekenen op pechverhelping of sleepdienst

n	In

n
n

n

n

Uw medische kosten in het buitenland worden terugbetaald
tot een bedrag van e 50 000,00 per verzekerde

n

U kunt rekenen op psychologische bijstand

n

Van zodra het kan brengt men u en uw familie naar huis

U kunt beschikken over een vervangwagen
Uw passagiers worden naar een veilig onderkomen gebracht in afwachting van de herstellingen

n

Zelfs de opsporings- en reddingskosten in de bergen (skipiste) krijgt u terugbetaald

Uw voertuig, passagiers, bagage en huisdieren worden
desnoods gerepatrieerd
Zelfs in geval van diefstal of poging tot diefstal van uw
voertuig kunt u op hulp rekenen

De verschillende diensten aangeboden in
het kader van «Generali Assistance»
worden geleverd door Europ Assistance,
dé specialist en onbetwistbare leider op het
vlak van bijstand.

sla je vleugels uit

Reisbijstand

Thuisbijstand

Uw vakantie kan plots avontuurlijker worden dan verwacht.
Onvoorziene omstandigheden en problemen duiken op ...
En uw leuke vakantie wordt plots een nachtmerrie.
Deze reisbijstand biedt de oplossing voor elk probleem.

Ook thuis kan er wel eens iets fout lopen ... Geen probleem,
wat er ook gebeurt, op Generali kunt u rekenen.
Wat zijn uw voordelen ?
n

Wat zijn uw voordelen ?
n

n

n

U krijgt bijstand in geval van verlies of diefstal van uw
reisdocumenten in het buitenland

n

Bij de hospitalisatie van een familielid in België kunt u vervroegd
terugkeren

n

Bij het overlijden van een naaste in België kunt u vervroegd
terugkeren

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 indien u of uw partner
gehospitaliseerd moeten worden
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

n	In

geval van ernstige schade aan uw woonst kunt u vervroegd
terugkeren

U kunt rekenen op bijstand in geval van gerechtelijke vervolging in het buitenland

Uw makelaar

Concept by

n

Wenst u een persoonlijke offerte ? Contacteer nu uw
makelaar, hij zal u de beste raad geven.
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