
Collectieve Doorlopende  
Zakenreisverzekering

De Europeesche Hulplijn: +31 (0)20 65 15 777
n	 Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen, ziekenhuisopnamen en calamiteiten.
n	 Dag en nacht bereikbaar.
n	 Professionele ondersteuning door alarmcentrale SOS International.
n	 Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.
n	 Geeft advies bij eenvoudige medische klachten en over eventueel medicijngebruik 

en vertelt of u er verstandig aan doet een arts te bezoeken.
n	 Kent de beste artsen en hulpdiensten in de buurt van uw verblijfplaats.

Meer weten?
Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer. Voor nadere informatie kunt u ook een 
e-mail sturen naar zakenreizen@europeesche.nl. Ons team van zakenreisspecialisten 
staat klaar om uw vragen te beantwoorden.
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Al uw reizende medewerkers altijd en overal 
op maat verzekerd met de Collectieve 
Doorlopende Zakenreisverzekering
van Europeesche Verzekeringen
Elk bedrijf, elke organisatie en elk beroep stelt aparte eisen aan een reisverzekering. 
Daarom heeft Europeesche Verzekeringen de Collectieve Doorlopende Zakenreis-
verzekering ontwikkeld. Met de Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering 
beschikt u over een verzekering die perfect past bij de behoeften van uw organisatie  
en bij het reisgedrag van uw medewerkers. Zonder administratieve rompslomp geeft u 
hen de zekerheid dat professionele hulp altijd en overal direct kan worden ingeroepen. 
Als grootste en meest ervaren zakenreisverzekeraar van Nederland weten wij als géén 
ander hoe uw mensen goed beschermd op reis kunnen gaan.

Uitstekende basisdekking
n	 Personenhulpverlening
 24 uur per dag hulp en advies bij ziekte of een ongeval.
n	 Buitengewone kosten
 Moet u door onvoorziene omstandigheden kosten maken? Bijvoorbeeld extra  
 reis- en verblijfkosten? Deze kosten zijn standaard meeverzekerd.
n	 Telecommunicatiekosten
 Het kan voorkomen dat u tijdens uw zakenreis veel moet bellen of mailen met de   
 Europeesche Hulplijn.
n	 Schade logiesverblijven
 Mocht u per ongeluk iets beschadigen in uw hotel of appartement, dan is dit
 opgenomen in de basisdekking.
n	 Rechtsbijstand
 De kosten van verhaal-, straf- en contractrechtsbijstand zijn verzekerd en eventuele
 waarborgsommen worden voorgeschoten

Uitbreiding en aanvulling op maat 
U kunt de Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering aanpassen aan uw eigen 
wensen en omstandigheden. Zo stelt u zélf een maatpakket samen waarbij iedereen 
altijd goed verzekerd is, zonder overlapping in de dekkingen.

Voor multinationals, het midden- en kleinbedrijf en  
non-profitorganisaties
Niet alleen grote internationaal opererende bedrijven regelen al hun 
zakenreisverzekeringen in één keer goed met de Collectieve Doorlopende 
Zakenreisverzekering, ook ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en  
non-profitorganisaties kiezen voor het gemak en de extra zekerheid die de  
Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering biedt.

De Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering is voor iedere onderneming die 
regelmatig medewerkers naar het buitenland stuurt de goede oplossing. Ook een 
dekking voor zakelijke reizen binnen Nederland is mogelijk.

Eén keer aanvragen. Géén problemen meer…
De Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering hoeft u slechts één keer aan te 
vragen. Vervolgens betaalt u een scherpe jaarpremie, die is gebaseerd op het aantal 
geschatte reis- en verblijfsdagen. Aan het eind van het contractjaar wordt een 
definitieve opgave van het aantal gemaakte reisdagen gevraagd. Dit bespaart u naast 
allerlei rompslomp ook nog de poliskosten die u anders per individuele reisverzekering 
zou moeten betalen.

Bewijs van zekerheid
De verzekeringspas staat op naam van uw bedrijf en is een jaar lang geldig. Bij de polis 
ontvangt u het aantal door u aangevraagde passen. Hiermee kunnen uw medewerkers 
op elk gewenst moment goed verzekerd op zakenreis gaan. Over de duur van het 
verblijf hoeft niemand zich zorgen te maken, de verzekering start en stopt vanzelf aan 
het begin en het einde van de reis.

Naast het standaard jaarcontract kunt u ook kiezen voor een driejarig contract.  
U verdient daarmee een korting van 10% op de jaarpremie. Voor bedrijven die voor het 
eerst medewerkers naar het buitenland sturen, geldt een speciale ‘instap-verzekering’ 
met aantrekkelijke premies en voorwaarden.

Uitbreidingen:
n	 Geneeskundige kosten
n	 Ongevallen
n	 Bagage
n	 Geld
n	 Autohulp en Autohuur
n	 Annulering zakenreizen

Aanvullingen:
n	 Zakenreizen binnen Nederland
n	 Privé-vakantiereizen
n	 Buitenlandse vestigingen in Europa
n	 Molest


