
24 uur bereikbaar

Elvia is ´s werelds grootste reisverzekeraar en heeft maar liefst 33 eigen

alarmcentrales in 28 landen. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent of een

ernstig ongeval heeft gehad en moet worden opgenomen in een zieken-

huis. 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 Even-Op-Reis Verzekering: 

• De ideale reisverzekering voor dagtrips en korte reizen met bus, 

trein en eigen vervoer 

• Inclusief annuleringsdekking 

• Complete dekking tegen aantrekkelijke premie, al vanaf € 1,50 p.p. 

• Eén vaste premie voor reizen tot maximaal 72 uur 

• Geldig in de Benelux én Duitsland

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

• Geen eigen risico bij medische kosten, S.O.S.-kosten en annulering 

• Geen poliskosten
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Elvia Even-Op-Reis Verzekering

Reizigers die een dagtrip, weekendje weg of een andere korte

reis boeken, gaan vaak op reis zonder reis- en/of annulerings-

verzekering. Speciaal voor deze reizigers biedt Elvia de 

Even-Op-Reis Verzekering. Dit is een complete reisverzekering

inclusief annuleringsdekking. Ideaal voor dagtrips en korte reizen

in de Benelux of Duitsland met een maximale duur van 72 uur. 

Voor een voordelige en vaste prijs (al vanaf € 1,50 p.p.) biedt 

de Even-Op-Reis Verzekering een uitstekende dekking bij:

• Annulering 

• S.O.S.-kosten (waaronder repatriëring en extra reis- en 

verblijfkosten)

• Schade en diefstal van bagage

• Medische kosten 

Afsluiten?

De Elvia Even-Op-Reis Verzekering wordt exclusief verkocht en

aangeboden door Elvia-partners die bustochten of dagtrips 

aanbieden, zoals bijvoorbeeld VVV´s, busmaatschappijen en 

aanbieders van weekendjes weg. De verzekering is alleen af te

sluiten in combinatie met reizen met een maximale reisduur van

72 uur.

Rubriek I. Annulering
Annulering van de reis, maximaal 250,-

Rubriek II. S.O.S.-kosten, o.a.:
Extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van ziekte, Reiskosten: 
ongeval of overlijden kostende prijs

Verblijfkosten: 
max. 50,- p.p.p.d.

Kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig Kostende prijs
Vervoerskosten in geval van overlijden Kostende prijs
Telecommunicatiekosten p.p. per verzekerde periode 50,-
Eigen risico geen

Rubriek III. Reisbagage o.a.: 1.250,-
Foto-, film-, video/dvd-, telecommunicatie- en 250,-
computerapparatuur
Contactlenzen/brillen 250,-
Reisdocumenten Kostende prijs
Eigen risico 25,-

Rubriek IV. Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland 10.000,- 
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland 1.000,-
Nabehandelingskosten 500,-

Tandartskosten in het buitenland:
t.g.v. een ongeval 250,-
bij overige spoedeisende hulp 125,-
Eigen risico geen

Dekkingsoverzicht Elvia Even-Op-Reis Verzekering

Reissom p.p. t/m 50,- t/m 100,- t/m 150,- t/m 250,-

Premie p.p. 1,50 2,75 3,50 5,-

* Premie is inclusief assurantie belasting, geen poliskosten

Premie-overzicht Elvia Even-Op-Reis Verzekering

Kosten per verzekeringsbewijs: geen

Bedragen zijn in euro

Voor uitgebreide voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen wij naar de

Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het dekkingsoverzicht

van de Elvia Even-Op-Reis Verzekering. U kunt deze downloaden via

www.elvia.nl. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Even op reis? 
Altijd goed verzekerd!


