
Doorlopende 
Zakenreis-
verzekering

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. 
Nadere informatie is bovendien te vinden op 
www.europeesche.nl

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

Postbus 12920, 1100 AX, Amsterdam

K.v.K. nummer 33010874
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© Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. 2007. Niets uit deze folder mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaande toestemming van Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. te Amsterdam. Aan deze folder  
kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

66
0.

26
  1

1-
07



Het hele jaar door
probleemloos op zakenreis
met de Doorlopende 
Zakenreisverzekering van 
Europeesche Verzekeringen
Gaat u voor zaken op reis, dan moet dat efficiënt gebeuren. 
Zonder rompslomp. De Doorlopende Zakenreisverzekering 
van Europeesche Verzekeringen helpt u daarbij. Met één 
verzekering voor al uw zakenreizen kunt u op elk moment 
zorgeloos vertrekken. En bij problemen kunt u niet alleen 
rekenen op een snelle financiële afhandeling van schade, 
maar ook op persoonlijke, professionele hulp van de 
Europeesche Hulplijn. Dát is het voordeel van de 
Europeesche, al jaren de grootste en meest ervaren 
zakenreisverzekeraar van Nederland. 

Uitstekende basisdekking
n  Personenhulpverlening

24 uur per dag hulp en advies bij ziekte of een ongeval.
n   Personal service 
 Deze service stelt u in staat om documenten te registreren,  
 bagage op te sporen en razendsnel bankpassen en mobiele  
 telefoons te laten blokkeren. Ook het voorschieten van   
 geld behoort tot de mogelijkheden. 
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.
n   Huur vervoermiddel
    Bij uitval van uw vervoermiddel worden de huurkosten  
    van een gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

n   Zaakwaarnemer
    Moet u terugkeren omdat er iets gebeurt met de persoon 
    die tijdens uw zakenreis uw zaken waarneemt, dan zijn de 
    daarmee samenhangende kosten standaard gedekt.
n   Assistent of meereizend gezinslid
    Eén assistent of meereizend gezinslid is tijdens de zaken-  
    reis gratis meeverzekerd.

Uitbreiding op maat
Desgewenst kunt u de basisdekking uitbreiden door het 
meeverzekeren van geld, bagage, ongevallen, geneeskun-
dige kosten, hulp vervoermiddel en annulering.
Kiest u voor de uitbreiding Annulering, dan krijgt u niet 
alleen uw annuleringskosten vergoed, maar ontvangt u ook 
voor de niet gebruikte reisdagen een vergoeding. 
Bijvoorbeeld bij vertraging of het voortijdig afbreken van uw 
reis. Ook privévakanties van uzelf en van uw gezin kunt u 
op dezelfde polis meeverzekeren. Tevens kan de (zaak)-
waarnemer tijdens vakantiereizen apart verzekerd worden.

Scherpe premie
De Doorlopende Zakenreisverzekering van de Europeesche 
is een uitstekende keuze. Niet alleen vanwege de scherpe 
premie, maar vooral ook door de zeer complete dekking.

Premieoverzicht 
Doorlopende Zakenreisverzekering

zakenreizen
verzekerde

zakenreizen en 
vakantiereizen 

verzekerde

zakenreizen 
verzekerde en 
vakantiereizen 

gezin

EUROPA WERELD EUROPA WERELD EUROPA WERELD

Basisdekking € 33,50 € 37,50 € 36,50 € 40,50 € 40,50 € 45,-

Geneeskundige kosten € 19,50 € 21,50 € 20,50 € 22,50 € 24,50 € 27,-

Bagage € 76,- € 85,- € 77,- € 86,- € 86,50 € 94,50

Ongevallen € 15,50 € 17,50 € 20,-

Geld € 25,- per polis

Hulp vervoermiddel € 25,- per polis

Annulering € 25,- € 55,- € 75,-

De kosten voor het tijdens vakantiereizen meeverzekeren van een (zaak)waarnemer bedragen € 25,- per waarnemer.

Prijzen gelden per jaar. De polis/administratiekosten bedragen jaarlijks € 5,50. 

Over de uitbreiding Annulering is assurantiebelasting verschuldigd.

Let op: de premies zijn gebaseerd op commerciële en administratieve 

werkzaamheden. Voor overige werkzaamheden kunt u contact opnemen met 

de afdeling Zakenreizen.


