U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan mag
een annuleringsverzekering niet ontbreken. Want het kán
gebeuren dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat
u halverwege naar huis moet. Dan is een annuleringsverzekering ideaal. Die geldt niet alleen voor uw vertrek,
maar ook tijdens uw vakantie. Wel zo makkelijk.

De Europeesche: al negentig jaar uw nummer
één reisverzekeraar!
Basisverzekering: wat is standaard verzekerd?
Met de basisverzekering bent u goed verzekerd als u
uw vakanties wilt annuleren. Niet alleen de kosten van
de annulering zijn gedekt, ook de kosten van de nietgebruikte reisdagen. Dus mist u een deel van uw vakantie,
bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig vertraging heeft?
Dan ontvangt u van ons een vergoeding voor iedere dag
dat u geen vakantie heeft kunnen vieren.

Uitbreidingen: wat kunt u extra meeverzekeren?
U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen aan
uw reis- en levensstijl. U bepaalt zelf welke uitbreidingen u
nodig heeft. Bedenk daarom goed wat u belangrijk vindt.
Dan hebben wij een passende uitbreiding of maken we die
speciaal op maat.

Uitbreiding Garantie-Annulering
Waarom zou u betalen voor een vakantie die u niet heeft
kunnen afmaken? Met de uitbreiding Garantie-Annulering
vergoeden wij de hele reissom als u onverwachts eerder naar
huis moet. Dus ook de dagen die u er al op heeft zitten.

Uitbreiding Samengestelde Reis
Wellicht stelt u uw reis graag zelf samen waarbij u het
vliegticket, de huurauto en het vakantieverblijf los van elkaar
boekt. Met de basisverzekering kunt u de hele reis niet
afzeggen als een van de onderdelen niet doorgaat. Met de
uitbreiding Samengestelde Reis kunt u dat wel en worden
de annuleringskosten van de overige onderdelen vergoed.

Speciale annuleringsredenen meeverzekeren
Soms weet u van tevoren al dat u niet op reis wilt als de
Elfstedentocht doorgaat of als uw favoriete popgroep
onverwachts naar Nederland komt. Dit soort speciale
annuleringsredenen kunt u meeverzekeren.
De Europeesche verzorgt graag maatwerk voor u.

Kortlopende
Annuleringsverzekering
Vóór en tijdens de reis beschermd
tegen de kosten van annulering

Als u wilt, kunt u een (zaak)waarnemer meeverzekeren.
Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw vakantie ook
afzeggen of vroegtijdig afbreken. Dan worden de nietgebruikte vakantiedagen en de annuleringskosten van
bijvoorbeeld het reisbureau vergoed.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de verschillende reis- en
annuleringsverzekeringen van de Europeesche? Neem dan
contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur of kijk op
www.europeesche.nl.

Het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten
■ Totale reissom terug bij Garantie-Annulering
■ Eenvoudige schademelding
■ Vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging

Verzekeren van vakantiebestemmingen

■ Waarnemer mee te verzekeren
Een waarnemer is een persoon die niet meereist en de vervanger/
waarnemer is als de verzekerde afwezig is

Europeesche Verzekeringen is partner van Travel Foundation
Nederland. Travel Foundation is een initiatief van de
Nederlandse reisbranche en zet zich in voor het behoud
van populaire vakantiebestemmingen wereldwijd. Op deze
manier verzekert de Europeesche
niet alleen reizigers, maar ook hun
bestemming.

■ Ook vergoeding bij zelf samengestelde reis

Premieoverzicht Doorlopende Annuleringsverzekering
Premie

2
volwassenen
of
1 volwassene
+ kinderen

1 volwassene

2
volwassenen
+ kinderen

Annulering € 1.500,-

€ 54,00

€ 88,00

€ 101,50

Annulering € 3.500,-

€ 81,00

€ 132,00

€ 152,00

Garantie-annulering € 1.500,-

€ 61,00

€ 101,50

€ 121,50

€ 152,00

€ 182,50

In Case of Emergency
In een noodgeval hebben slachtoffers vaak een mobiele
telefoon bij zich, maar hulpverleners weten niet wie ze
uit de lijst met nummers moeten waarschuwen.
Sla daarom in uw mobiele telefoon het nummer op van
de persoon die gebeld moet worden in geval van nood,
met als naam ICE (= in case of emergency). Dan weten
de hulpverleners met wie ze contact moeten opnemen,
als u ze dat zelf niet kunt vertellen.

■ Totale reissom terug bij Garantie-Annulering
■ Eenvoudige schademelding

Garantie-annulering € 3.500,-

€ 91,50

■ Extra annuleringsredenen zijn te verzekeren

Waarnemer

€ 28,50 per waarnemer

■ Vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging

Samengestelde reis

€ 28,50

■ Waarnemer mee te verzekeren
Een waarnemer is een persoon die niet meereist en de vervanger/
waarnemer is als de verzekerde afwezig is

Extra annuleringsreden

Prijs op aanvraag

■ Ook vergoeding bij zelf samengestelde reis

Prijzen gelden per jaar. De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de
poliskosten is 7,5% assurantiebelasting verschuldigd.

Dekkingsoverzicht Doorlopende Annuleringsverzekering
Premieoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering
Standaard

5,5% van de reissom

Garantie-Annulering

6% van de reissom

Waarnemer

1% extra per waarnemer

Samengestelde reis

1% extra

Extra annuleringsreden

prijs op aanvraag

Vergoeding annuleringskosten

Annulering

Annulering*

GarantieAnnulering*

kostprijs

kostprijs

- Vertreksvertraging, langer dan 8 uur

reissom per dag
(max. 3 dagen)

reissom per dag
(max. 3 dagen)

- Ziekenhuisopname,
(minimaal 1 overnachting)

reissom per dag

reissom per dag

- Voortijdige terugkeer

reissom per dag

100% reissom

Vergoeding niet gebruikte reisdagen

De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de poliskosten is 7,5%
assurantiebelasting verschuldigd.

Dekking

Dekking
Vergoeding annuleringskosten

Dekkingsoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering

Uitbreiding Waarnemer

Doorlopende
Annuleringsverzekering

GarantieAnnulering

kostprijs

kostprijs

- Vertreksvertraging, langer dan 8 uur

reissom per dag
(max. 3 dagen)

reissom per dag
(max. 3 dagen)

- Ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)

reissom per dag

reissom per dag

- Voortijdige terugkeer

reissom per dag

100% reissom

* Afhankelijk van de keuze is het totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis
€ 1.500,- of € 3.500,-. Het maximum verzekerd bedrag per polis per jaar is dan
respectievelijk € 6.000,- of € 14.000,-.
© Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. 2010. Niets uit deze folder mag worden verveelvoudigd zonder
voorafgaande toestemming van Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. te Amsterdam. Aan deze folder
kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergoeding niet gebruikte reisdagen

661- 07 05-10

Kortlopende en Doorlopende
Annuleringsverzekering van
Europeesche Verzekeringen

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
Postbus 12920, 1100 AX, Amsterdam
K.v.K. nummer 33010874
www.europeesche.nl

Reis- en
Annuleringsverzekeringen

Kortlopende en Doorlopende
Reisverzekering van
Europeesche Verzekeringen
Zonder zorgen op vakantie. Naar de zon, de sneeuw, een
wereldstad of lekker de bergen in. Waar u ook naartoe
gaat, met de reisverzekeringen van de Europeesche gaat u
goed verzekerd op vakantie. Heeft u onverwachts hulp
nodig? Dan staan wij dag en nacht voor u klaar. Als u per
jaar één of twee keer op vakantie of zakenreis gaat, is een
Kortlopende Reisverzekering ideaal. Gaat u vaker per jaar
op vakantie of weekendjes weg? Dan is een Doorlopende
Reisverzekering handig.

De Europeesche: al negentig jaar uw nummer
één reisverzekeraar!
De Europeesche Hulplijn: +31 (0)20 65 15 777
■

■
■

■
■

■

Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen,
ziekenhuisopnamen en calamiteiten.
Dag en nacht bereikbaar.
Professionele ondersteuning door alarmcentrale
SOS International.
Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.
Geeft advies bij eenvoudige medische klachten en
over eventueel medicijngebruik en vertelt of u er
verstandig aan doet een arts te bezoeken.
Kent de beste artsen en hulpdiensten in de buurt
van uw vakantieadres.

Basisverzekering: wat is standaard verzekerd?
Met de basisverzekering bent u goed verzekerd tijdens uw
vakantie. Binnen Europa met de Europadekking en buiten
Europa met de Werelddekking. Gaat er onderweg of op de
plaats van bestemming iets mis? Dan kunt u rekenen op
onze deskundigheid. Daarnaast heeft u recht op enkele
belangrijke vergoedingen, bijvoorbeeld als u per ongeluk
iets stuk maakt in uw hotelkamer of vakantiehuis.

Uitbreidingen: wat kunt u extra meeverzekeren?
U kunt uw reisverzekering volledig aanpassen aan uw
wensen en eisen. U bepaalt zelf welke uitbreidingen u nodig
heeft. Bedenk daarom goed wat u graag doet op vakantie,
wat er zoal kan gebeuren en welke waardevolle spullen u
meeneemt. Dan hebben wij voor u een passende dekking.

Premieoverzicht Kortlopende Reisverzekering
Verzekeringsgebied

NEDERLAND

EUROPA

WERELD

Basisdekking exclusief
geneeskundige kosten

niet mogelijk

€ 1,15

€ 1,95

Basisdekking inclusief
geneeskundige kosten

€ 0,45

€ 1,45

€ 2,35

Niets moet, alles mag. Daar is het vakantie voor. Toch neemt
u in het buitenland het liefst zo min mogelijk risico. Als u uw
koffer kwijtraakt, wilt u bijvoorbeeld dat wij een groot deel
van de inhoud vergoeden. Met de Topdekking kan dat.
En nog veel meer!

Kortlopende
Reisverzekering
De vakantie prima verzekerd van begin tot eind
■ Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
■ Snelle bagageschade behandeling

Basis

Al uw vakanties het hele jaar door verzekerd!

Topdekking

kostprijs

Telecommunicatiekosten

€ 100,-

Buitengewone kosten

kostprijs
€ 300,-

€ 500,-

€ 5.000,-*

€ 150,-

■ Eén keer afsluiten, altijd verzekerd

Schade logiesverblijven
Uitbreidingen

■ Snelle bagageschade behandeling

Bagage, totaal

€ 3.000,-*

€ 0,15

■ De verzekering kan op maat worden samengesteld

- Beeld-, geluids- en computerapparatuur max.

€ 1.500,-*

€ 2.500,-*

- Eigen risico per reis per polis

€ 50,-

geen

Geld

€ 0,50 per polis of persoon

■ Alles in één & voordelig: uitbreiding Annulering

€ 14,50 per polis

■ Kinderen tot 5 jaar zijn en blijven gratis meeverzekerd

Geneeskundige kosten

Hulp & Huur Vervoermiddel
Extra sportuitrusting

€ 0,50

■ Blokkeerservice bankpassen met Personal Service

Topdekking

€ 0,50

■ 2 jaar nieuwwaardevergoeding bagage bij Topdekking

Ongevallen

€ 0,15

(Winter)sport

€ 1,00

Rechtsbijstand

De premie is per persoon per dag. Kinderen tot 5 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Over de premie Rechtsbijstand en Hulp & Huur Vervoermiddel
is 7,5% assurantiebelasting verschuldigd. De poliskosten bedragen € 3,50.

- Geneeskundige kosten buiten NL

kostprijs

- Geneeskundige kosten binnen NL

€ 1.000,-

- Tandheelkundige kosten

€ 350,-

- Geneeskundige kosten voor dieren

Premieoverzicht Doorlopende Reisverzekering

€ 300,-

Ongevallen
- Bij overlijden

Basis

Standaard

Personenhulpverlening

kostprijs

Telecommunicatiekosten

€ 100,-

Buitengewone kosten

kostprijs

Bagage, totaal

€ 3.000,-

1
volwassene

Topdekking

€ 150,Basisdekking
€ 5.000,-

Uitbreidingen

2 volwassenen
of 1
volwassene
+ inwonende
kinderen

2
volwassenen
+ inwonende
kinderen

EUROPA

WERELD

EUROPA

WERELD

EUROPA

WERELD

€ 25,-

€ 30,-

€ 45,-

€ 55,-

€ 60,-

€ 75,-

- Beeld-, geluids- en computerapparatuur max.

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Bagage

€ 5,-

Schade logiesverblijven

€ 300,-

€ 500,-

Geneeskundige kosten

€ 10,-

Uitbreidingen

Ongevallen

€ 6,-

€ 12,-

€ 18,-

Geneeskundige kosten

(Winter)sport

€ 6,-

€ 12,-

€ 18,-

- Geneeskundige kosten buiten NL

kostprijs

Rechtsbijstand

€ 7,-

- Geneeskundige kosten binnen NL

€ 1.000,-

Geld

€ 25,-

- Tandheelkundige kosten

€ 350,-

- Geneeskundige kosten voor dieren

€ 300,-

Ongevallen

Hulp & Huur
Vervoermiddel

€ 23,50

Personal Service

€ 15,-

€ 10,€ 12,50

€ 15,-

€ 22,50

€ 12.500,-

Recreatiedekking
Nederland

€ 25,-

€ 50.000,-

■ Ongevallendekking voor alle leeftijden

(Winter)sport

zie voorwaarden

Extra sportuitrusting

€ 25,-

Topdekking

€ 25,-

€ 35,-

€ 40,-

Annulering € 1.500,-

€ 40,-

€ 70,-

€ 82,50

■ Dekking van sportrisico’s

Rechtsbijstand
- Binnen Europa

kostprijs

■ Geen eigen risico bij geneeskundige kosten

- Buiten Europa, per gebeurtenis

€ 5.000,-

■ 2 jaar nieuwwaardevergoeding bagage bij Topdekking

Geld, per persoon of per polis

€ 500,-

Hulp & Huur Vervoermiddel

Annulering € 3.500,-

€ 60,-

€ 105,-

€ 123,75

Garantie-annulering
€ 1.500,-

€ 48,-

€ 84,-

€ 99,-

€ 126,-

€ 148,50

kostprijs

- Huur, per object per dag

€ 100,-

Garantie-annulering
€ 3.500,-

€ 72,-

- Extra verblijfkosten, per dag

€ 50,-

Waarnemer

€ 25,- per waarnemer

Samengestelde reis

€ 25,-

€ 2.500,-

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

zie voorwaarden

Rechtsbijstand
- Binnen Europa

kostprijs

- Buiten Europa, per gebeurtenis

€ 25.000,-

Geld, per reis per polis

€ 500,-

€ 30,-

- Hulp

kostprijs

- Huur, per object per reis

€ 2.500,-

- Extra verblijfkosten, per dag (max. 10 dagen)

€ 50,-

Personal Service

kostprijs

Recreatiedekking Nederland

zie voorwaarden

Extra sportuitrusting, per reis per polis boven het
verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage

€ 2.500,-

Dekkingsoverzicht Uitbreiding Annulering

- Hulp

Extra sportuitrusting, boven het verzekerd
bedrag voor de rubriek Bagage

€ 75.000,-

(Winter)sport

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.
* Per reis per polis maximaal 2x dit bedrag.

- Bij algehele blijvende invaliditeit

■ Sportuitrusting apart verzekerbaar

€ 25.000,-

- Bij algehele blijvende invaliditeit

Hulp & Huur Vervoermiddel

€ 15,€ 20,-

- Bij overlijden

■ De verzekering kan op maat worden samengesteld

Standaard

Personenhulpverlening

■ Wereldwijde hulp, 24 uur per dag

Uitbreidingen

Dekkingsoverzicht Kortlopende Reisverzekering

Topverzekering: wilt u geen enkel risico nemen?

Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende
Reisverzekering

Prijzen gelden per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50. Voor de uitbreidingen
Rechtsbijstand, Hulp & Huur Vervoermiddel, Annulering/Garantie- Annulering,
Waarnemer en Samengestelde reis is 7,5% assurantiebelasting verschuldigd.

Dekking
Vergoeding annuleringskosten

Annulering*

GarantieAnnulering*

kostprijs

kostprijs

- Vertreksvertraging, langer dan 8 uur

reissom per dag
(max. 3 dagen)

reissom per dag
(max. 3 dagen)

- Ziekenhuisopname,
(minimaal 1 overnachting)

reissom per dag

reissom per dag

- Voortijdige terugkeer

reissom per dag

100% reissom

Vergoeding niet gebruikte reisdagen

* Afhankelijk van de keuze is het totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis
€ 1.500,- of € 3.500,-. Het maximum verzekerd bedrag per polis per jaar is dan
respectievelijk € 6.000,- of € 14.000,-.

