42° 46’ 03” N 1° 23’ 04” E
Richard de Jong
Business Analist, Europeesche

Kortlopende Reis- en
Annuleringsverzekering
37031 (09-16)

Het wordt een topvakantie

Uw vakantie prima verzekerd van begin tot eind

Kortlopende Reisverzekering
Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
Snelle afhandeling van bagageschade
Sportrisico’s meeverzekerd, ook voor
abseilen en raften

Kortlopende
Reisverzekering

Zonder zorgen op reis. Naar de zon, de sneeuw, een
wereldstad of lekker de bergen in. Waar u ook naartoe
gaat, met een reisverzekering van de Europeesche
gaat u goed voorbereid op weg. Europeesche
Verzekeringen is al negentig jaar dé specialist in reisen recreatieverzekeringen.

Nog drie maanden, nog twee, nog een…
Vakantie! Weg uit de sleur, op naar
nieuwe herinnneringen. De voorpret
is net zo leuk als de vakantie.
Ik wil dat mijn verzekering precies
de dingen dekt die voor deze reis
belangrijk zijn. Camera ingepakt?
Check! Daar gaan we.

Sportuitrusting apart te verzekeren
Geen eigen risico bij geneeskundige
kosten
Twee jaar nieuwwaardevergoeding voor
bagage bij Optimaal

Deskundige personenhulp
Heeft u hulp nodig tijdens uw reis? Of het telefoonnummer
van de dichtstbijzijnde dokter? Dan kunt u de Europeesche
Hulplijn +31 20 651 5777 dag en nacht bellen.

- Voor een snel advies bij eenvoudige medische klachten

Onze medewerkers helpen u snel en goed. Met de

- Voor de beste artsen en hulpdiensten in het buitenland

Kortlopende Reisverzekering bent u standaard verzekerd
van deskundige hulp wereldwijd. Een geruststellend idee.
Daarom belt u de Europeesche Hulplijn

Altijd een reisverzekering op maat
U kunt uw kortlopende reisverzekering zelf samenstellen.
U kunt zelf kiezen uit de drie varianten Basis, Comfort en

- Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten

Optimaal. Daarnaast kunt u uw verzekering uitbreiden met

- Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale

diverse dekkingen, zodat deze volledig aansluit op uw reis.

- Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal
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Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Wat is een botbreuk in het Spaans?

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor de

Onbezorgd op reis met de Hulp

belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo bent u verzekerd voor

op Zak-app

deskundige hulpverlening via de Europeesche Hulplijn.

Deze gratis app komt goed van pas

Daarnaast heeft u recht op enkele belangrijke vergoeding-

bij kleine en grote ongelukken.

Richard de Jong,

en. Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw

Mocht er op reis iets gebeuren, dan

Business Analist

hotelkamer of vakantiehuis. Of als u plotseling extra reis- of

krijgt u met een druk op de knop een

telefoonkosten heeft. U heeft standaard Europadekking.

hulpverlener aan de lijn. Ook bevat

Voor een reis buiten Europa kunt u de Basis reisverzekering

de app handige medische informatie.

uitbreiden met Werelddekking.

Download Hulp op Zak gratis in de

Je ziet veel
in korte tijd.

Londen, Berlijn, New York… niets heerlijker
dan de energie voelen van een grote stad. Als
muziekliefhebber bezoek ik graag platenzaken en

Comfort: meer dan ruime vergoedingen

concerten in buitenlandse steden. Londen vind ik

De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer

geweldig. Natuurlijk struin ik daar door Notting Hill en

dan de Basis reisverzekering. Met Comfort krijgt u ruimere

Camden, maar de exotische Brixton Market is ook een

vergoedingen voor de dekkingen die u kiest, zoals

aanrader.

geneeskundige kosten, ongevallen of bagage. Ook deze

Android Market en App Store.

reisverzekering heeft standaard Europadekking, die u zelf
Mijn favoriete stad is New York. Het is daar altijd levendig
op straat. En qua cultuur is het een walhalla: Broadway,

kunt uitbreiden naar Werelddekking.

sfeervolle concerten en een ruime keus aan musea. Ik

Uitbreidingen voor Basis & Comfort

probeer elke keer weer iets nieuws te bekijken als ik in

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering verder uitbreiden

New York ben. De Bronx Zoo bijvoorbeeld. Het fijne aan

met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten

zo’n stedentrip is dat je in een geconcentreerd gebied

aansluiten op uw wensen. Gaat u bijvoorbeeld op

bent. Je ziet veel in korte tijd.

wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor

Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
via de Europeesche Hulplijn.
+ 31 20 65 15 777

rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking
Tips voor stedentrips heb ik genoeg: koop in Londen
of New York de Time Out. Daarin vind je een

Voor hulp bij pech, ongevallen,

dan altijd aanpassen.

ziekte en calamiteiten.

evenementenagenda en toeristische informatie.

Optimaal: alles perfect geregeld

Ook handig: koop in zo’n wereldstad ter plekke een

Wilt u geen enkel risico nemen? Dan is de Optimaal

Voor professionele ondersteuning

simkaartje, zodat je de navigatie op je telefoon kunt

reisverzekering van de Europeesche perfect voor u.

via de alarmcentrale.

gebruiken zonder hoge roamingkosten.

Wij hebben hiervoor een uitgebreide reisverzekering
samengesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te

Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal.

staan. Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand zijn
bijvoorbeeld standaard meeverzekerd. Bovendien
vergoeden wij voor uw bagage tot twee jaar oud de nieuw-

Voor een snel advies bij eenvoudige
medische klachten.

waarde, zonder eigen risico! Ook bij deze reisverzekering
kunt u kiezen uit Europadekking of Werelddekking.
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Voor de beste artsen in de buurt.

Dekkingsoverzicht Kortlopende Reisverzekering
Personenhulp

Basis

Comfort

Optimaal

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Extra onvoorziene kosten
Telecommunicatiekosten
Extra kosten na een natuurramp
Schade aan uw vakantieverblijf

€ 50,-

€ 100,-

€ 150,-

€ 450,-

€ 450,-

€ 450,-

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 3.000,-

€ 5.000,-

Mobiele telefoons, smartphones, max.

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur, max.

€ 500,-

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Eigen risico per gebeurtenis

€ 100,-

€ 50,-

€ 0,-

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

Gemaakt buiten Nederland

kostprijs

kostprijs

kostprijs

Gemaakt in Nederland

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Tandheelkundige kosten

€ 250,-

€ 350,-

€ 500,-

Bagage totaal

Geld
Geneeskundige kosten

Reis Rechtsbijstand
Binnen Europa

kostprijs

kostprijs

kostprijs

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Bij overlijden

€ 12.500,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Bij blijvende invaliditeit

€ 35.000,-

€ 75.000,-

€ 75.000,-

Skiën en snowboarden

Zie voorwaarden

Zie voorwaarden

Zie voorwaarden

kostprijs

kostprijs

kostprijs

Arbeidsloon bij reparatie langs de weg

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

Verzendkosten onderdelen

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Buiten Europa, per gebeurtenis
Ongevallen

Hulp en huur vervoermiddel, per vervoermiddel

Pechhulp en kosten om uw voertuig thuis te brengen

Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig
Extra verblijfskosten per dag (maximaal 10 dagen)

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 125,-

€ 125,-

€ 125,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen)
Extra sportuitrusting
(bovenop het verzekerd bedrag voor de dekking Bagage)

Alle genoemde dekkingen en maximumbedragen gelden per verzekerde, tenzij anders is vermeld.
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Premieoverzicht Kortlopende Reisverzekering
Basis

Comfort

Optimaal

Europa

Wereld

Europa

Wereld

Europa

Wereld

€ 0,92

€ 1,62

€ 1,02

€ 1,77

€ 2,62

€ 3,87

Bagage

€ 0,20

€ 0,35

€ 0,25

€ 0,40

Inclusief

Inclusief

Geneeskundige kosten

€ 0,45

€ 0,70

€ 0,50

€ 0,75

Inclusief

Inclusief

Geld

€ 0,50

€ 0,50

€ 0,50

€ 0,50

Inclusief

Inclusief

Reis Rechtsbijstand

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

Inclusief

Inclusief

Ongevallen

€ 0,10

€ 0,10

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

Personenhulp

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Hulp en huur vervoermiddel

Skiën en snowboarden

€ 17,50*

€ 17,50*

€ 17,50*

€ 17,50*

€ 17,50*

€ 17,50*

Extra sportuitrusting

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

€ 0,65

De premie is per persoon per dag. Kinderen tot vijf jaar zijn gratis meeverzekerd. De poliskosten bedragen € 3,50. Over delen van de premie betaalt u assurantiebelasting. Wilt u meer informatie
over assurantiebelasting? Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting.
*De premie voor Hulp en Huur vervoermiddel is per vervoermiddel.
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Vóór en tijdens de reis beschermd tegen de
kosten van annulering en ongebruikte reisdagen.

Kortlopende
Annuleringsverzekering van
de Europeesche
Ook voor lastminuteboekingen
Alle annuleringsredenen mee te
verzekeren
Ook onderdelen van een zelf
samengestelde reis worden vergoed

Kortlopende
Annuleringsverzekering

U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan
mag een annuleringsverzekering niet ontbreken. Want
het kan gebeuren dat een geboekte reis niet door kan
gaan of dat u halverwege terug naar huis moet. Een
annuleringsverzekering van de Europeesche is ideaal.

kunt u uw reis annuleren of vroegtijdig afbreken. U heeft dan

Want die geldt niet alleen voor vertrek, maar ook tijdens

recht op vergoeding van de annuleringskosten of de

uw vakantie. Europeesche Verzekeringen: al negentig jaar

ongebruikte reisdagen.

dé specialist in vrijetijdsverzekeringen.

Allrisk Annuleringsverzekering

U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen

Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw geboekte

aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee verzekeringen:

reis annuleert? Kies dan voor onze Allrisk Annulerings-

een standaard Annuleringsverzekering of een Allrisk

verzekering. U kunt dan niet alleen een beroep doen op

Annuleringsverzekering.

de annuleringsredenen die in de voorwaarden van de
basisverzekering staan, maar mag zelf bepalen om welke
reden u niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld omdat uw beste

Waarnemer meeverzekeren

vriend(in) ernstig ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan

Als u wilt, kunt u een (zaak)waarnemer meeverzekeren.

of opdracht krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze

Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk

extra annuleringsredenen dan 75% van uw annulerings-

waarneemt. Of de persoon die altijd op uw huis of huisdier

kosten vergoed. Raadpleeg de voorwaarden voor de

past terwijl u op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt,

uitzonderingen.

6

Dekkingsoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering
Annulering *

Allrisk Annulering *

Vergoeding annulering om redenen genoemd in voorwaarden

kostprijs

kostprijs

- Vergoeding annulering om aanvullende redenen

-

75% van de annuleringskosten

- Ziekenhuisopname (minimaal één overnachting)

reissom per dag

reissom per dag

- Eerdere terugkeer om redenen genoemd in de voorwaarden

reissom per dag

reissom per dag

- Eerdere terugkeer om aanvullende redenen

-

75% van de annuleringskosten

Vergoeding ongebruikte reisdagen

Premieoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering
Annulering *
Annulering

5,5% van de reissom

Allrisk Annulering

7% van de reissom

Waarnemer

1% van de reissom

De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting. Wilt u meer informatie over assurantiebelasting? Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting.

Meer weten
Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij de
Europeesche? Neem dan contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur of kijk
op www.europeesche.nl. Als dé specialist in vrijetijdsverzekeringen hebben we
ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. Informeer ook eens naar onze
andere verzekeringen. Bijvoorbeeld voor uw boot, oldtimer of motor.

Europeesche Verzekeringen heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Dit betekent dat uw belang voorop staat in onze dienstverlening. Meer informatie
vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.
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Europeesche Verzekeringen

Postbus 2072, 3500 HB Utrecht

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht

info@europeesche.nl

T +31 20 651 52 53

KvK 30031823 IBAN NL70ABNA0246001194 BTW-nr. NL001028182B01 Europeesche Verzekeringen is een handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V.

