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Doorlopende Verzekering voor Reizen
Voor uw reizen & annulering
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We blijven nog wel even

Daarom de Doorlopende
Verzekering voor Reizen
		 V
 erzekering op maat
		 Goede aansluiting van reis- en
annuleringsverzekering
 nnuleren en hulpverlening zijn tot en met
		 A
3e graads familie (ooms, tantes, neven,
nichten) en ex-partner meeverzekerd

Doorlopende
Verzekering voor Reizen
Ontdekken! Heerlijk. Het liefst ben ik
continu op reis. Ik ga zo vaak mogelijk.
En op het moment dat ik spontaan zin
krijg. Dan wil ik bezig zijn met de reis.
Niet met het regelen van verzekeringen.
Inpakken en wegwezen!

Europeesche Verzekeringen is al ruim negentig jaar dé
specialist in vrijetijdsverzekeringen. Onze Doorlopende

		 A
 lle annuleringsredenen mee te
verzekeren

leest u hier meer over.

		 K
 inderen tot 5 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Dit geldt ook voor twee
meereizende minderjarige logeetjes

Doorlopende reisverzekering

		 T
 wee jaar nieuwwaardevergoeding voor
bagage bij Optimaal

Verzekering voor Reizen verzekert u als u op reis bent,
maar ook als u uw reis moet annuleren. In deze brochure

Zonder zorgen op vakantie. 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 vakantie. Gaat u vaker per jaar op vakantie

met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig

of weekendjes weg? Dan heeft u met de doorlopende

aansluit op uw reizen.

reisverzekering meteen al uw trips verzekerd..

Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Altijd een reisverzekering op maat

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor

U kunt uw doorlopende reisverzekering zelf samenstellen.

de belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo bent u per reis

U kunt zelf kiezen uit de drie varianten Basis, Comfort en

zestig dagen aaneengesloten verzekerd voor deskundige

Optimaal. Daarnaast kunt u de verzekeringen uitbreiden

hulpverlening via de Europeesche Hulplijn. Daarnaast heeft
u recht op enkele belangrijke vergoedingen.
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Slim boeken en vervolgens
volop ontspannen.

Kavita Hoeseni,
Schadecoach

Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw

Deskundige personenhulp

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

Heeft u hulp nodig op vakantie? Of het telefoonnummer van

telefoonkosten heeft. U heeft standaard Europadekking.

de dichtstbijzijnde dokter? Dan kunt u de Europeesche

Voor een vakantie buiten Europa kunt u de Basis

Hulplijn dag en nacht bellen. Onze medewerkers helpen u

reisverzekering uitbreiden met Werelddekking..

snel en goed. Met de doorlopende reisverzekering bent u

Comfort: meer dan ruime vergoedingen
De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer
dan de Basis reisverzekering. Met Comfort verzekert u zich

Strandvakanties, cultuurreizen, stedentrips: ik geniet

bijvoorbeeld per reis voor negentig dagen aaneengesloten.

er intens van. Qua cultuur vind ik Mauritius geweldig.

En u krijgt ruimere vergoedingen voor de dekkingen die u

Je hebt er prachtige stranden, watervallen en

kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of bagage.

indrukwekkende theeplantages. Compleet anders en

Ook deze reisverzekering heeft standaard Europadekking,

nog indrukwekkender is Dubai. Alles is daar groot en

die u zelf kunt uitbreiden naar Werelddekking..

luxe, alleen al de auto’s die daar rondrijden!

Een geruststellend idee.
Daarom belt u de Europeesche Hulplijn

		
		
		
		
		

Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten
Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale
Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal
Voor een snel advies bij eenvoudige medische klachten
Voor de beste artsen in de buurt

Uitbreidingen voor Basis & Comfort

Dichterbij is ook mooi. Zo was ik afgelopen zomer in

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering verder uitbreiden

Rome. Met een hop on - hop off bus zag ik alle highlights

met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten

en ik voelde een verkoelend briesje: ideaal. En sinds ik

aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld vaak op

een zoontje heb, vind ik een all-inclusive strandvakantie

wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor

ook heerlijk.

rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking
dan altijd naar wens aanpassen.

Mijn tips voor een geslaagde vakantie?

standaard verzekerd van deskundige hulp wereldwijd.

Doe onderzoek op veel verschillende sites voordat je

Optimaal: alles perfect geregeld

boekt. De prijsverschillen zijn vaak groot. Boek excursies

Wilt u geen enkel risico nemen en gewoon met een zeker

of zo’n hop on - hop off bus altijd van tevoren.

gevoel op reis gaan? Dan is de Optimaal reisverzekering

Dan begint je voorpret al vroeg én je houdt genoeg

van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor

geld over om tijdens je vakantie van te genieten.

een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet
voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige
kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard
meeverzekerd. Bovendien vergoeden wij voor uw bagage
tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico!
En gaat u lang reizen of bijvoorbeeld overwinteren in
een warm land? Dan bent u maar liefst 180 dagen
aaneengesloten verzekerd, wereldwijd.
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Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
via de Europeesche Hulplijn.
+ 31 20 65 15 777
Voor hulp bij pech, ongevallen,
ziekte en calamiteiten.
Voor professionele ondersteuning
via de alarmcentrale.
Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal.
Voor een snel advies bij eenvoudige
medische klachten.
Voor de beste artsen in de buurt.

Doorlopende Annuleringsverzekering

Waarnemer meeverzekeren

U kunt uw doorlopende annuleringsverzekering volledig

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

uitzonderingen.
Meer weten

aanpassen aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee

Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de moge-

verzekeringen: een standaard Annuleringsverzekering of

waarneemt. Of de persoon die altijd op uw huis past terwijl

lijkheden bij de Europeesche? Neem dan contact op met uw

een Allrisk Annuleringsverzekering.

u op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw

reis- of verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl.

reis annuleren of vroegtijdig afbreken. U heeft dan recht op

Als dé specialist in vrijetijdsverzekeringen hebben we

vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte

ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. Informeer

reisdagen.

ook eens naar onze andere verzekeringen. Bijvoorbeeld

Annuleringsverzekering: wat is standaard verzekerd?
Met onze standaard Annuleringsverzekering bent u goed
verzekerd, als u uw vakantie moet annuleren. Naast de

Allrisk Annuleringsverzekering

kosten van de annulering zijn ook de kosten van de

Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw vakantie

ongebruikte reisdagen verzekerd. Dus mist u een deel van

annuleert? Kies dan voor onze Allrisk Annuleringsverzekering.

uw vakantie, bijvoorbeeld omdat u eerder naar huis moet?

U kunt dan niet alleen een beroep doen op de annulerings

Dan ontvangt u van ons een vergoeding voor iedere dag

redenen die in de voorwaarden van de basisverzekering

dat u niet van uw vakantie heeft kunnen genieten. En heeft

staan, maar u mag ook zelf bepalen om welke reden u liever

u zelf uw reis, bijvoorbeeld vliegticket, hotel en autohuur,

niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld als uw beste vriend(in)

samengesteld en valt een van de onderdelen uit?

ernstig ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan krijgt en

Dan vergoeden wij de wijzigings- of annuleringskosten van

snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra

de overige onderdelen.

annuleringsredenen dan 75% van uw annuleringskosten
vergoed. Raadpleeg de voorwaarden voor de
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voor uw boot, oldtimer of motor.

Voor wereldwijde hulp in uw
eigen taal belt u
de Europeesche Hulplijn.

Dekkingsoverzicht Doorlopende reisverzekering
Basis

Comfort

Optimaal

60 dagen

90 dagen

180 dagen

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

€ 50,-

€ 100,-

€ 150,-

Extra kosten na een natuurramp

€ 450,-

€ 450,-

€ 450,-

Schade aan uw vakantieverblijf (Bij schade boven € 25,-)

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 3.000,-

€ 5.000,Standaard
meeverzekerd

Maximale reisduur
Het aantal aaneengesloten reisdagen per reis
Personenhulp
Telecommunicatiekosten

Bagage totaal*
Mobiele telefoons, inclusief smartphones

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

MP3 spelers, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur

€ 500,-

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

€ 100,-

€ 50,-

€ 0,-

Reisdocumenten
Eigen risico voor bagage per gebeurtenis per reis *

Standaard
meeverzekerd

Geld
Per reis, voor alle verzekerden samen

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,Standaard
meeverzekerd

Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Gemaakt in Nederland

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Tandheelkundige kosten

€ 250,-

€ 350,-

€ 500,Standaard
meeverzekerd

Reis Rechtsbijstand
Binnen Europa
Buiten Europa, per gebeurtenis

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 12.500,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Ongevallen
Bij overlijden
Bij algehele blijvende invaliditeit
Skiën en snowboarden

€ 35.000,-

€ 75.000,-

€ 75.000,-

Zie voorwaarden

Zie voorwaarden

Zie voorwaarden

Hulp en huur vervoermiddel
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
Sportartikelen

Alle genoemde maximumbedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.
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Premieoverzicht Doorlopende reisverzekering
Basis

Comfort

Optimaal

1 volwassene
of 1 volwassene met kinderen < 5 jaar

Europa

Wereld

Europa

Wereld

Wereld

Personenhulp

€ 23,00

€ 24,00

€ 25,00

€ 26,00

€ 89,10

Bagage

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

Inclusief

Geneeskundige kosten

€ 9,50

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,50

Inclusief

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Inclusief

Reis Rechtsbijstand

Geld

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Inclusief

Ongevallen

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Hulp en huur vervoermiddel

Skiën en snowboarden

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Extra sportuitrusting

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

Basis

€ 26,50
Comfort

€ 26,50
Optimaal

2 volwassenen of 2 volwassenen met kinderen < 5 jaar
of 1 volwassene met kind(eren)

Europa

Wereld

Europa

Wereld

Personenhulp

€ 40,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 135,10

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 11,00

Inclusief

Bagage
Geneeskundige kosten
Geld
Reis Rechtsbijstand
Ongevallen

Wereld

€ 17,50

€ 24,00

€ 18,00

€ 24,50

Inclusief

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Inclusief

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Inclusief

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

Skiën en snowboarden

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Hulp en huur vervoermiddel

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Extra sportuitrusting

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

Gezin

Basis

€ 26,50
Comfort

€ 26,50
Optimaal

Europa

Wereld

Europa

Wereld

Wereld
€ 177,08

Personenhulp

€ 55,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 70,00

Bagage

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

Inclusief

Geneeskundige kosten

€ 23,00

€ 34,50

€ 23,50

€ 35,00

Inclusief

Geld

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Inclusief

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Inclusief

Reis Rechtsbijstand
Ongevallen

€ 15,00

€ 15,00

€ 17,00

€ 17,00

€ 17,00

Skiën en snowboarden

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

Hulp en huur vervoermiddel

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Extra sportuitrusting

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

De premie is per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50. Over delen van de premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting. Wilt u meer informatie over assurantiebelasting?
Kijk op europeesche.nl/assurantiebelasting
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Dekkingsoverzicht Doorlopende 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 reissom per dag

Vergoeding ongebruikte reisdagen

* U bent verzekerd voor € 1.500,- of € 3.000,- per persoon per reis. Het maximum verzekerd bedrag is € 6.000,- of € 12.000,- per verzekering per jaar.

Premieoverzicht Doorlopende annuleringsverzekering
1 volwassene
of 1 volwassene met kinderen < 5 jaar

2 volwassenen
of 2 volwassenen met kinderen < 5 jaar
of 1 volwassene met kind(eren)

2 volwassenen + kinderen

Annulering verzekerd per reis tot € 1.500,-

€ 55,00

€ 110,00

€ 120,00

Allrisk Annulering verzekerd per reis tot € 1.500,-

€ 70,00

€ 140,00

€ 150,00

Annulering verzekerd per reis tot € 3.000,-*

€ 96,00

€ 192,00

€ 215,00

Allrisk Annulering verzekerd per reis tot € 3.000,-*

€ 139,00

€ 279,00

€ 304,00

Waarnemer

€ 25,00 per waarnemer

€ 25,00 per waarnemer

€ 25,00 per waarnemer

* De dekkingen met een maximumbedrag tot €3.000,- kunnen alleen gesloten worden in combinatie met een doorlopende reisdekking.
De premie is per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50 per jaar. Over de premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting. Wilt u meer informatie over assurantiebelasting?
Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting.

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.

