
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.

Meer weten?
Informeer ook eens naar de annuleringsmogelijkheden 
van de Europeesche. Als u bijzondere wensen heeft of 
meer wilt weten over de verschillende reis- en annulerings-
verzekeringen van de Europeesche, bent u altijd welkom 
bij uw reis- of verzekeringsadviseur. Als specialist hebben 
we ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. 
U kunt ook uitgebreide informatie vinden op 
www.europeesche.nl

Lang-op-Reis
verzekering

Dekkingsoverzicht
Lang-op-Reisverzekering

In een noodgeval hebben slachtoff ers 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.

Basis Standaard

Personenhulpverlening kostprijs

Telecommunicatiekosten  € 100,- 

Buitengewone kosten 

alleen na toestemming SOS International kostprijs

Schade logiesverblijven 

alleen als de schade hoger is dan € 25,-  € 300,- 

Uitbreidingen 
De basisdekking kan met de volgende rubrieken worden uitgebreid:

Bagage, totaal  € 3.000,- 

Beeld-, geluids-, en computerapparatuur (incl. software)  € 1.500,- 

Eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis  € 75,- 

Geneeskundige kosten 

Gemaakt buiten Nederland   kostprijs

Gemaakt binnen Nederland  € 1.250,- 

Tandheelkundige kosten  € 350,- 

Eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis  € 75,- 

Ongevallen 

- bij overlijden  € 12.500,- 

- bij blijvende invaliditeit  € 50.000,- 

-  zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met 
een cilinderinhoud van 50cc of meer  € 2.500,- 

Rechtsbijstand

- binnen Europa kostprijs

-  buiten Europa (alleen bij werelddekking), 
per gebeurtenis  € 5.000,- 

Aansprakelijkheid kostprijs

- maximum verzekerd bedrag  € 500.000,- 

- eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis  € 100,- 

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

Postbus 12920, 1100 AX, Amsterdam
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www.europeesche.nl
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Wereldwijd de beste service
voor een zorgeloos verblijf
met de Lang-op-Reis 
verzekering van Europeesche 
Verzekeringen

Wie voor lange tijd naar het buitenland gaat, wil bij pech 
of problemen kunnen rekenen op hulp. Dat geldt voor 
stagiairs, backpackers en au-pairs. Of voor ouders die eens 
fl ink de tijd nemen om hun geëmigreerde kinderen te 
bezoeken. En voor elke andere wereldreiziger, globetrotter 
of avonturier. Een gewone reisverzekering is meestal geldig 
voor een vrij beperkte reisduur. Als u langer op reis bent en 
er gebeurt onverhoopt iets vervelends, dan bent u met de 
Lang-op-Reisverzekering van de Europeesche uitstekend 
beschermd tegen de eventuele gevolgen. 
De Europeesche is namelijk al jaren de nummer één 
reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek. 

De Europeesche zorgt dat u er nooit alleen voor staat. 
Tijdens uw reis of verblijf wordt u, indien nodig, direct 
geholpen. Van begin tot eind kunt u 24 uur per dag rekenen 
op uitstekende (telefonische) hulp in uw eigen taal.

Premieoverzicht 
Lang-op-Reisverzekering

Complete basisdekking
■  Personenhulpverlening 

24 uur per dag hulp en advies bij ziekte of een ongeval.
 ■  Buitengewone kosten 

Moet u door onvoorziene omstandigheden kosten 
maken? Bijvoorbeeld extra reis- en verblijfkosten? 
Deze kosten zijn standaard meeverzekerd.

■  Telecommunicatiekosten

Het kan voorkomen dat u tijdens uw reis of verblijf veel 
moet bellen of mailen met de Europeesche Hulplijn.

■  Schade logiesverblijven

Mocht u per ongeluk iets beschadigen in uw hotel of 
appartement, dan is dit opgenomen in de basisdekking.

■  Bijzondere sporten, inclusief wintersport

U bent ook standaard verzekerd tijdens het beoefenen 
van allerlei sportactiviteiten. Zelfs luchtsporten!

Zo uitgebreid als u maar wilt
U kunt uw Lang-op-Reisverzekering aanpassen aan uw 
eigen wensen en behoeften. Dit hangt af van de reisduur, 
de geplande activiteiten en uw bestemming. 
Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende uitbreidingen. 
U kunt bijvoor beeld ook uw bagage verzekeren. 
En rechts bijstand. Of geneeskundige kosten, omdat de 
dekking van een ziektekostenverzekering in het buitenland 
vaak tekortschiet. 

Voor hoe lang?
De lange reisduur maakt de Lang-op-Reisverzekering een 
uitzonderlijke verzekering. U kunt deze namelijk afsluiten 
voor een maximale reisduur van maar liefst twee jaar 
(720 dagen). Is de reisduur langer dan 360 dagen, dan kunt 
u deze verzekering afsluiten nadat de Europeesche hierop 
akkoord heeft gegeven.

Leeftijd tot 35 jaar
Leeftijd vanaf 

35 tot 70 jaar

EUROPA WERELD EUROPA WERELD

Basisdekking  € 9,-  € 15,-  € 13,50  € 22,50

Bagage  € 4,50  € 4,50-  € 4,50  € 4,50

Geneeskundige kosten  € 7,50  € 10,50  € 11,25  € 15,75

Ongevallen  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50

Rechtsbijstand  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50

Aansprakelijkheid  € 2,-  € 2,-  € 2,-  € 2,-

De premie is afhankelijk van de leeftijd en geldt per persoon, 
per periode van 30 dagen, ook voor het restdeel. Geld en cheques 
kunnen niet worden meeverzekerd.

De minimumpremie bedraagt € 50,- per persoon. De poliskosten 
bedragen € 5,50. Uitsluitend over de uitbreidingen Rechtsbijstand en 
Aansprakelijkheid is 7% assurantiebelasting verschuldigd.
De assurantiebelasting is onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen.


