
Zakelijke
Reisverzekeringen

Uw reisverzekeringsadviseur:

24 uur bereikbaar

Elvia heeft maar liefst 33 alarmcentrales in alle delen van de

wereld. Deze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.

Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent of een ernstig ongeval heeft

gehad en moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Of als u

vanwege een noodgeval terug moet naar Nederland. Omdat

Elvia vrijwel altijd de weg weet op uw plaats van bestemming,

zijn we in staat snel hulp te bieden.

Daarom de Elvia Zakenreisverzekering en de 

Elvia Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

• Alarmcentrale: 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

• Directe hulpverlening

• Complete dekking tegen aantrekkelijke premie

• Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering: de volledige reissom

vergoed bij afbreking van uw reis

• Flexibel samen te stellen, passend bij uw situatie

• Dekking voor zorgplicht van 1e graadsfamilieleden

Aanvraagformulier 
Zakenreisverzekering

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon:

Vul hier uw naam en polisnummer in indien u al een Elvia Zakenreisverzekering

heeft afgesloten en ga naar het met rood aangegeven kader om een Doorlopende

(Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering af te sluiten.

Naam Hoofdverzekerde:

Polisnummer:

Uitsluitend in te vullen indien u nog geen Elvia Zakenreisverzekering heeft 

afgesloten.

Verzekeringnemer:

Achternaam en voornaam/Naam bedrijf

man  vrouw  bedrijf

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:                                                  Bank-/gironummer:

E-mail:

Te verzekeren personen:

Nr. 1 Hoofdverzekerde

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Zijn de te verrichten werkzaamheden administratief, commercieel of 

toezichthoudend? ja nee

Zo niet, soort werkzaamheden aangeven (in dat geval is vooroverleg noodzakelijk):

Meeverzekeren partner/kinderen (niet mogelijk bij ’uitsluitend zakelijke reizen’)

Nr. 2 Inwonende echtgeno(o)t(e) of partner

Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Ongehuwde inwonende kinderen tot 27 jaar

Nr.  3 Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Nr.  4 Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Nr.  5 Naam en voorletters: man  vrouw

Geboortedatum:

Gewenste dekking:

Rubriek(en)

I - S.O.S.-kosten (verplicht)

II - Reisbagage dekking A   B

III - Reisongevallen dekking A   B

IV - Medische kosten

Rubriek IV kan alleen afgesloten worden als u een onopgezegde 

ziektekostenverzekering heeft.

Autohulppakket Zakenreis Voor 1 auto   Voor 2 auto’s

Korting uitsluitend Europadekking    Korting uitsluitend zakelijk reizen

Aanvullende Nederlanddekking (afhankelijk van de gekozen dekking geldig

voor Rubriek I, I en II of I, II en aanvullende gelddekking) 

Aanvullende gelddekking (alleen in combinatie met Reisbagagedekking)

Golfverzekering Verzekerd bedrag 910,- voor verzekerde(n) nr.

Verzekerd bedrag 1.815,- voor verzekerde(n) nr.

Verzekerd bedrag 1.365,- voor verzekerde(n) nr.

Ik wens mijn Zakenreisverzekering voor privéreizen uit te breiden met*:

Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering 

met zaakwaarnemersclausule    ja   nee

Doorlopende Annuleringsverzekering

met zaakwaarnemersclausule    ja   nee

Naam en voorletters waarnemer:

Beroep: man  vrouw  

Geboortedatum:

man  vrouw geb.datum:

*Niet mogelijk indien uitsluitend zakelijke reizen zijn verzekerd.

Ingangsdatum (geldigheidsduur: 12 maanden doorlopend)

(onder voorbehoud van acceptatie door Elvia)

(Bij keuze Doorlopende Annuleringsverzekering is ingangsdatum de

boekingsdatum van de reis)

Heeft u nog iets mede te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag door

Elvia van belang zou kunnen zijn? nee       ja, gaarne toelichten

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Omstandigheden die voor Elvia van belang kunnen zijn zoals bijvoorbeeld een
opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke 
veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht
jaar zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.

Plaats:

Handtekening:                                                  Datum:
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Verklaring



Als er op zakenreis iets vervelends gebeurt, weet je je mis-

schien geen raad. Waar moet je heen? Wie kan je helpen?

Plots is die zakenreis niet zo opwindend meer. Ineens besef

je hoe ver je eigenlijk van huis bent. Het is dan een 

geruststellende gedachte dat u Elvia kunt bellen, ´s werelds

grootste reisverzekeraar met 33 eigen alarmcentrales in alle

delen van de wereld.

U kunt uw verhaal dan gewoon in het Nederlands doen.

Vervolgens stellen we alles in het werk om u de juiste hulp

te bieden. Ook als u bijvoorbeeld een betrouwbare arts

zoekt. Of langs de weg staat met autopech. En zo zijn er tal

van andere situaties waarbij we u een helpende hand 

kunnen bieden.

Als u voor zakenreizen (en privéreizen) van onze hulp en

dekking gegarandeerd wilt zijn, adviseren we u de 

Elvia Zakenreisverzekering en de Elvia Doorlopende

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.

Elvia is ook zakelijk de betrouwbare reisgezel

Elvia heeft voor u en voor het bedrijf waarvoor u werkt de

ideale oplossing voor het verzekeren van zakenreizen. Als

het gaat om verzekeren van een individuele zakenreiziger

binnen het bedrijf, dan is er de Zakenreisverzekering. 

Als er sprake is van het collectief verzekeren van alle

zakenreizen van werknemers, dan adviseren we de

Bedrijfsreisverzekering. In beide gevallen is er sprake van

een doorlopende verzekering waarvan de dekking volledig

aan uw wensen, of die van de onderneming, kan worden

aangepast.

Wanneer u ook gaat

Waar u ook heen reist voor uw zaken, met de 

Elvia Zakenreisverzekering bent u altijd verzekerd van

hulp. Mocht u iets vervelends overkomen, dan organiseren

wij de medische hulpverlening. Daarnaast kunt u natuurlijk

rekenen op een uistekende dekking van de S.O.S-kosten

(waaronder repatriëring en extra reis- en vervoerskosten),

ongevallen, diefstal en verlies van bagage en medische

kosten. Maar ook de beroepsrisico’s voor administratieve,

commerciële en toezichthoudende werkzaamheden zijn

meeverzekerd. Voor een overzicht van de dekkingen van

zowel de Zakenreisverzekering als de Bedrijfsreis-

verzekering verwijzen wij u naar het uitgebreide dekkings-

overzicht.

Wat u ook doet

Met de Elvia Zakenreisverzekering bent u het hele jaar

door, wereldwijd uitstekend verzekerd. En u niet alleen,

ook als uw partner meegaat op zakenreis is hij of zij mee-

verzekerd, evenals een meereizende assistent(e). Bij de

Zakenreisverzekering kunt u exact aangeven wat u wel en

niet wilt meeverzekeren. Uw bagage, medische kosten,

een ongevallendekking, het Autohulppakket, dekking

binnen Nederland, een Golfverzekering, de keuze is aan u.

Privé-reizen zijn standaard meeverzekerd, maar u kunt er

voor kiezen uitsluitend zakelijke reizen te verzekeren. 

Ook kunt u zich voor uw privé-reizen doorlopend 

verzekeren tegen annuleringskosten. Met de Doorlopende

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering krijgt u bij 

afbreking van uw reis de hele reissom vergoed.

Flexibele pakketsamenstelling: de kracht van de

Bedrijfsreisverzekering

De rubriek S.O.S.-kosten vormt ook bij de Bedrijfsreis-

verzekering de basis. Naar keuze kunnen de rubrieken

Reisbagage, Reisongevallen en Medische Kosten worden

meeverzekerd. Bij de rubriek Reisbagage kan bijvoorbeeld

computerapparatuur meeverzekerd worden. En door de

rubrieken Reisongevallen en Medische Kosten in de 

verzekering op te nemen, kan uw bedrijf zich verzekeren

tegen de financiële gevolgen van een ongeval of ziekte.

De rubrieken Reisbagage en Reisongevallen bieden de

keuze uit diverse verzekerde bedragen.

Voor de Bedrijfsreisverzekering maken wij graag voor u

een offerte voor uw specifieke wensen en de opties die

voor u van toepassing zijn.

Gerust op weg met de auto

U moet er niet aan denken. U krijgt een aanrijding of staat

met pech langs de weg. Zakenreizigers die vaak met de

auto naar het buitenland gaan, doen er verstandig aan

een extra dekking voor autohulp af te sluiten. De basis-

dekking vergoedt de huurkosten van een vervangende

auto, extra terugreiskosten per trein en/of verblijfkosten.

Er is ook een aanvullende dekking waarbij u bij het 

uitvallen van de auto onder meer kunt rekenen op directe

hulp zoals repatriëring naar Nederland. 

Dekkingsoverzicht 
Zakenreisverzekering

Premieoverzicht Zakenreis en Doorlopende
(Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

Premie Zakenreisverzekering

Combinatie A Combinatie B
Rubriek I 57,00 57,00
Rubriek II 61,50 72,50
Rubriek III 13,50 20,50
Rubriek IV 27,50 27,50

Rubriek I (S.O.S.-kosten) is als basis van de Zakenreisverzekering verplicht.

Kortingen
Uitsluitend Europadekking 10% korting over rubriek I t/m IV
Uitsluitend zakelijke reizen 20% korting over rubriek I t/m IV

en korting Europa

Meeverzekeren partner/kinderen 40% toeslag over rubriek I t/m IV 
en eventuele korting Europa

Autohulppakket Zakenreis 22,50 (excl. ass.bel.)
Aanvullende gelddekking 22,70
Aanvullende Nederlanddekking
- Rubriek I 7,00
- Rubriek I en II 16,00
- Rubriek I, II en aanvullende gelddekking 21,50

Golfverzekering
Maximum verzekerd bedrag Premie per persoon 

(excl. assurantiebelasting)
910,- 11,50

1.365,- 16,00
1.815,- 20,50
2.270,- 25,00

Uitbreiding Doorlopende Dubbel-Zeker Annulerings- of Doorlopende
Annuleringsverzekering

De verzekerde som bedraagt 1.365,- per persoon per reis, met een maximum

van 6.810,- per polis per jaar. Premies zijn exclusief assurantiebelasting.

Dubbel-Zeker Standaard
Hoofdverzekerde 43,10 36,30
Hoofdverzekerde en partner 74,90 61,30
Hoofdverzekerde, partner en 
kinderen 88,50 72,60
Hoofdverzekerde en kinderen 74,90 61,30

Zaakwaarnemersclausule
Hoofdverzekerde 6,80
Hoofdverzekerde en partner 13,60
Hoofdverzekerde, partner en kinderen 20,40
Hoofdverzekerde en kinderen 13,60

Poliskosten 6,50

Alle genoemde bedragen zijn in euro. Alle premiebedragen zijn per jaar.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Rubriek I. S.O.S.-kosten, o.a.:
Extra terugreiskosten naar Nederland bij 
voortijdige terugroeping Kostende prijs
Kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig Kostende prijs
Opsporings- en reddingsacties Kostende prijs
Huurkosten vervangend vervoermiddel max. 90,- per dag /

2.265,- per polis per jaar
Vervoerskosten in geval van overlijden of 
vergoeding voor begrafenis- of crematiekosten 
in het buitenland incl. overkomst van max. twee 
familieleden vanuit Nederland noodzakelijke reiskosten
Telecommunicatiekosten max. 115,- 

per gebeurtenis

Reisrechtsbijstand:
binnen Europa Kostende prijs
buiten Europa max. 5.000,- per 

persoon per gebeurtenis

Rubriek II. Reisbagage combinatie A combinatie B
Verzekerd bedrag 2.725,- 4.540,-
Eigen risico per persoon per reis 45,- 45,-
waaronder o.a.
Foto-, film- en videoapparatuur 1.360,- 1.815,-
Computerapparatuur 1.360,- 1.815,-
Kostbaarheden 230,- 455,-
Telecommunicatieapparatuur 455,-    910,-
Contactlenzen en brillen 230,- 340,-
Muziekinstrumenten
(franchise 34,- per gebeurtenis) 455,- 455,-
Reisdocumenten, waaronder paspoort, 
rij- en kentekenbewijs, vervoerbiljetten Kostende prijs        Kostende prijs
Geld en reischeques 230,- 230,-
Aanvullende gelddekking 
(tegen toeslag mee te verzekeren) 
Max. per polis per jaar 455,- 455,-
Extra dekking:
Vervangende kleding en/of toiletartikelen 570,- 910,-
Gevolgschade i.v.m. uitvallen computerapparatuur:
Reconstructiekosten 565,- 910,-
Reparatiekosten 565,- 910,-

Rubriek III. Reisongevallen
A: In geval van overlijden 23.000,- 46.000,-
Door motor-/scooterrijden 5.700,- 5.700,-
Voor verzekerden tot 16 jaar 
en van 70 jaar en ouder 4.600,-   4.600,-
B: Maximaal in geval van algehele 
blijvende invaliditeit 70.000,- 91.000,-
Door motor-/scooterrijden 23.000,- 23.000,-
Voor verzekerden van 70 jaar en ouder 4.600,- 4.600,-

Rubriek IV. Medische Kosten
In het buitenland:
- dokters- en ziekenhuiskosten Kostende prijs
In Nederland: 
- dokters- en ziekenhuiskosten Tot max. het nog 

openstaande eigen risico 
van verzekerde bij de 

ziektekostenverzekeraar
- nabehandelingskosten 910,-

Ver van huis 
en toch weer niet


