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In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met een van
de hieronder vermelde verzekeringsmaatschappijen. De volgen-
de verzekeringsmaatschappijen vormen samen met de
Europeesche de I.A.E. (International Association of EUROPEAN
Travel Insurers)

2

België
Compagnie Européenne
d’ Assurance des Marchandises
et des Bagages S.A.
Rue des Deux Eglises 14
B-1000 BRUSSEL
tel: + 32 22 203 411
fax: + 32 22 203 350

Denemarken
Europaeiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 KOPENHAGEN V
tel: + 45 33 25 25 25
fax: + 45 33 25 25 00

Duitsland
Europäische Reiseversicherung AG
Vogelweidestrasse 5
D-81677  MÜNCHEN
tel: + 49 89 41 66 00
fax: + 49 89 41 66 1855

Engeland
European Travel Insurance
Griggs Cottage
Stane Street Adversane
WEST SUSSEX RH149JJ
tel: + 45 33 278 495
fax: + 45 33 252 505

Finland
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen
Lapinmäentie 1
Helsinki
FIN-00013 POHJOLA
tel: + 358 10 559 11
fax: + 358 10 559 3504

Frankrijk
Compagnie l'Européenne
d’Assurances S.A.
29, Rue des Poissonniers
F-92522 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX
tel:  + 33 1 46 43 64 64
fax: + 33 1 46 43 04 04

Hongarije
Európai Utazási Biztosító Rt.
Váci út 36-38
H-1132 BUDAPEST
tel: + 361 452 3581
fax: + 361 452 3535

Noorwegen
Europeiske Reiseforsikring A/S
Haakon VII’s Gate 6
N-0161 OSLO
tel: + 47 23 119 000
fax: + 47 23 119 080

Oostenrijk 
Europäische Reiseversicherung-AG
Augasse 5-7
A-1090 WENEN
tel: + 43 1 317 2500
fax: + 43 1 317 2500 199

Polen
Europejskie Ubezpieczenia Podrózy
Services
Ul. Spichrzowa 29
80-750 GDANSK
tel:  + 48 58 305 40 71
fax: + 48 58 320 22 69

Slowaakse Republiek
Európska Cestovná Poistovna, a.s.
Ventúrska ul. 12
811 01 BRATISLAVA 1
tel:  + 421 7 5441 84 66 
fax: + 421 7 5441 84 69

Spanje 
Compañia Europea de Seguros S.A.
Inf. M.a. Teresa, 23 - Serrano, 213
28016 MADRID
tel: + 34 91 344 17 37
fax: + 34 91 457 93 02

Tsjechische Republiek
Evropská Cestovní Pojis̆tovna A.S.
Kozí. Ul. 5/916
CZ-110 15  PRAHA 1
tel: + 420 2 2186 0111
fax: + 420 2 2186 0100

Zweden
Europeiska Försäkringsaktiebolaget
Lästmakargatan 10
SE-11144 STOCKHOLM
tel: + 46 8 454 3300
fax: + 46 8 202 466

Zwitserland
Europäische Reiseversicherungs AG 
Steinengraben 3
CH-4003 BASEL
tel: + 41 61 2 752 210
fax: + 41 61 2 752 730
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Dekkingsoverzicht
Rubrieken en verzekerde bedragen
Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders is
vermeld

rubriek Reisbagage, mits meeverzekerd
Basisbedrag

Bagage, totaal € 1.000,-
waarvan ten hoogste voor:
- de volgende kostbaarheden:

- beeld-, geluids- en computerapparatuur
(inclusief software) 500,-

- sieraden 100,-
- horloges 100,-
- autoslederadio, per polis 100,-
- (auto)telecommunicatie-apparatuur

(waaronder mobiele telefoons) 100,-
- beeld- en geluidsdragers 50,-
- per (zonne-)bril/set contactlenzen 100,-
- per opblaasbare boot/zeilplank/kano

(inclusief aan- en toebehoren) 100,-
- per fiets (inclusief aan- en toebehoren) 100,-
- kunstgebitten/kunstmatige gebitselementen 100,-
- op reis meegenomen geschenken, per polis 100,-
- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis 100,-
eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis 50,-
reisdocumenten kostprijs

Geld, mits meeverzekerd 500,-

rubriek Reisongevallen, mits meeverzekerd
Basisbedrag

Bij overlijden € 10.000,-
Bij algehele blijvende invaliditeit 10.000,-

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

rubriek Auto- en Motorcasco, mits meeverzekerd

(Kampeer)auto of motor
- niet ouder dan 1 jaar nieuwwaarde
- ouder dan 1 jaar dagwaarde
geluidsapparatuur € 250,-
niet tot standaarduitrusting behorende accessoires 1.000,-
eigen risico 150,-
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ALGEMEEN
1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverlenings-
organisatie - SOS International
1.3 verzekerde: de in de polis genoemde persoon, mits met
vaste woonplaats in Nederland en ingeschreven in een Nederlands
bevolkingsregister. Personen aan wie de Europeesche heeft mee-
gedeeld van hen geen reisverzekering te accepteren zijn hieronder
niet begrepen
1.4 premie: premie, kosten en eventuele assurantiebelasting
1.5 uitkering: vergoeding voor schade, kosten of verliezen en
uitkering bij ongeval.

De bovenstaande begrippen worden in de voorwaarden cursief en
vet weergegeven.

2 Premie
2.1 Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de
verzekering te voldoen.
2.2 Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op terug-
gave van premie.

3 Algemene uitsluitingen
3.1 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
3.1.1 als verzekerde of belanghebbende een onware opgave
doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval
vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die
onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde
voorstelling van zaken is gegeven
3.1.2 als verzekerde of belanghebbende nalatig is in het vervullen
van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting
3.1.3 die (in)direct verband houden met:
- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroor-
log, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes ge-
noemde vormen van molest en de definities daarvan, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2
november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage is gedeponeerd
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie
waarbij energie vrijkomt
- inbeslagnemen en verbeurdverklaren
- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of
terreurdaad
3.1.4 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of
de wil van verzekerde of belanghebbende
3.1.5 die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzeker-
de, of poging daartoe
3.1.6 bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van
een misdrijf, of een poging daartoe
3.1.7 ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzeker-
de van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.

4 Algemene verplichtingen bij schade
4.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
4.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, ver-
mindering of beperking van schade
4.1.2 de Europeesche alle in redelijkheid verlangde medewerking
te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen

5



4.1.3 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering
aan te tonen
4.1.4 originele bewijsstukken over te leggen.

5 Schaderegeling
De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede
aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtin-
gen.

6 Vervaltermijn recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief
standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht
jegens de Europeesche terzake van het desbetreffende schadege-
val na verloop van 6 maanden, tenzij verzekerde binnen deze termijn
schriftelijk reageert. Deze termijn gaat in op de dag waarop de
Europeesche dit bericht verstuurt.

7 Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde geschieden
rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of aan
het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is
afgesloten.

8 Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekerings-
overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920,
1100 AX Amsterdam-ZO
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde
of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9 Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of het wijzigen van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de Europeesche verwerkt ten
behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsover-
eenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrij-
ding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekerings-
bedrijf" is van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informa-
tiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509
AL Den Haag, telefoon: 070-3338777, www.verzekeraars.nl

RUBRIEKEN
De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwij-
king van de voorgaande bepalingen en zijn alleen van kracht als
uit de polis blijkt dat voor de desbetreffende dekking de bijbe-
horende premie is berekend.

Rubriek Reisbagage

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis
blijkt dat de desbetreffende premie is berekend.
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10 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
10.1 bagage: door verzekerde voor eigen gebruik (of als
geschenk) meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel
binnen de geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbe-
wijs vooruit- of nagezonden voorwerpen en reisdocumenten beno-
digd voor de reis waarvoor deze rubriek is gesloten.
Niet onder bagage zijn begrepen:
10.1.1 bergsport- en luchtsportartikelen
10.1.2 geld, waaronder te verstaan gangbare munten, bankbiljet-
ten en cheques
Als uit de polis blijkt dat de toeslagpremie voor Geld is berekend is
deze beperking niet van toepassing
10.1.3 waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- en/of
pinpassen, manuscripten, aantekeningen en concepten
10.1.4 voorwerpen voor zakelijk of beroepsmatig gebruik
10.1.5 dieren
10.1.6 voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde 
10.1.7 gereedschappen inclusief meetapparatuur
10.1.8 (lucht)vaartuigen (waaronder val- of zweefschermen) inclu-
sief accessoires en toebehoren. Zeil-/surfplanken, kano's en opblaas-
bare boten zijn wel verzekerd
10.1.9 (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en
andere toebehoren. Fietsen, kinder- en invalidewagens, sneeuwket-
tingen, autoslederadio's, imperiaals, (imperiaal)bagageboxen en fiets-
dragers zijn wel verzekerd.

10.2 kostbaarheden: beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie,
radio en foto-, film- en video-apparatuur), computerapparatuur (inclu-
sief software), autoslederadio's, (auto)telecommunicatie-apparatuur
(waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder te verstaan
juwelen, echte parels, voorwerpen van edelmetaal of -gesteente),
horloges, bontwerk, kijkers en andere optische instrumenten
10.3 reisdocumenten: paspoorten, visa, toeristenkaarten, iden-
titeits-, kenteken- en rijbewijzen, alsmede reisbiljetten en camping-
carnets bestemd voor gebruik tijdens de reis
10.4 nieuwwaarde: het bedrag, benodigd voor het verkrijgen
van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit
10.5 marktwaarde: de marktprijs bij verkoop van de voorwerpen
in de staat zoals die was onmiddellijk voor de schade
10.6 dagwaarde: de nieuwwaarde, onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

De bovenstaande begrippen worden in deze rubriek cursief en vet
weergegeven.

11 Geldigheidsduur 
11.1 De rubriek Reisbagage is geldig binnen de in de polis aan-
gegeven termijn met een maximum van 180 dagen. De dekking van
deze rubriek is niet geldig als de verzekering niet voor de hele reis-
duur (heenreis, verblijf en terugreis) is gesloten.
11.2 De dekking begint zodra de bagage van verzekerde de
woning in Nederland verlaat en eindigt zodra de bagage van verze-
kerde hierin terugkeert. 
11.3 Als de reisduur aangegeven op de polis onvoorzien en bui-
ten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de dekking van
kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer in de woning in
Nederland.
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12 Verzekeringsgebied
De rubriek Reisbagage is geldig in de hele wereld.

13 Dekking
13.1 Tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in de
polis wordt uitkering verleend voor schade aan, verlies of diefstal
van bagage.
13.1.1 In geval van herstelbare beschadiging wordt uitkering ver-
leend op basis van de herstelkosten. Er zal echter niet meer worden
uitgekeerd dan in geval van onherstelbare beschadiging.
13.1.2 In geval van onherstelbare beschadiging, verlies of diefstal
wordt uitkering verleend op basis van:
- nieuwwaarde, voor bagage niet ouder dan 1 jaar, onder aftrek
van eventuele restanten. Verzekerde moet door middel van schrif-
telijke bewijzen kunnen aantonen dat de bagage niet ouder is dan 1
jaar, anders zal uitkering worden verleend op basis van dagwaarde.
Als vervanging niet mogelijk is geldt als basis de marktwaarde
- dagwaarde, voor bagage ouder dan 1 jaar, onder aftrek van even-
tuele restanten.
13.1.3 Voor reisdocumenten wordt uitkering verleend op basis van
kostprijs.

DIEFSTAL UIT/VANAF EEN VERVOERMIDDEL
13.2 Als hoofdregel geldt dat bij diefstal uit een vervoermiddel de
bagage opgeborgen diende te zijn in de hieronder omschreven ruim-
te, waardoor de bagage van buitenaf niet zichtbaar was:
13.2.1 in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte van de perso-
nenauto of motorfiets
13.2.2 in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee
gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte
van de personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede
begrepen een stationcar
13.2.3 in het interieur van een kampeer-, bestelbus/-auto of caravan,
op een zodanige wijze dat de desbetreffende bagage aan het zicht
van buitenaf onttrokken was door een vaste deugdelijke voorziening
13.2.4 in de bagage-aanhangwagen of vouwkampeerwagen.

13.3 Diefstal van geld en reisdocumenten uit/vanaf een ver-
voermiddel is niet verzekerd.

13.4 Diefstal van kostbaarheden vanaf een vervoermiddel is niet
verzekerd.
13.5 Diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel is tot
maximaal € 500,- per gebeurtenis verzekerd als voldaan is aan alle
navolgende voorwaarden:
13.5.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn spo-
ren van braak aanwezig
13.5.2 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 13.2
omschreven
13.5.3 het vervoermiddel bevond zich ten tijde van de diefstal niet
bij het overnachtingsverblijf. Als het vervoermiddel zich wel bij het
overnachtingsverblijf bevindt is verzekerde verplicht kostbaarheden
op te bergen in dit verblijf, tenzij deze hierdoor onbeheerd worden
achtergelaten in een tent.

13.6 Diefstal van kostbaarheden uit een kampeerauto of cara-
van is, tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het
dekkingsoverzicht, verzekerd op het moment dat deze als vakantie-
verblijf in gebruik is en voldaan is aan alle navolgende voorwaarden:
13.6.1 de kampeerauto of caravan was deugdelijk afgesloten en er
zijn sporen van braak aanwezig
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13.6.2 de kampeerauto of caravan stond ten tijde van de diefstal op
een kampeerterrein
13.6.3 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 13.2
omschreven.

13.7 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en
kostbaarheden vanaf een vervoermiddel is alleen verzekerd als ver-
zekerde kan aantonen dat deze bagage was opgeborgen in een
deugdelijk afgesloten harde bagage-/skibox, die op zodanige wijze
op/aan het vervoermiddel was gemonteerd dat deze niet eenvoudig
was te verwijderen. Tijdens een korte rust-/eetpauze op de heenreis
naar of terugreis van de vakantiebestemming of tijdens een doorreis
is deze voorwaarde niet van toepassing.
13.8 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en
kostbaarheden uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als vol-
daan is aan alle navolgende voorwaarden:
13.8.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn spo-
ren van braak aanwezig
13.8.2 de bagage was opgeborgen zoals in 13.2 omschreven.
Tijdens een korte rust-/eetpauze op de heenreis naar of terugreis van
de vakantiebestemming of tijdens een doorreis is deze voorwaarde
niet van toepassing.

13.9 Het bepaalde in 13.2 tot en met 13.8 is eveneens van toe-
passing in geval van diefstal van het hele vervoermiddel.

13.10 Eveneens wordt uitkering verleend voor:
13.10.1 kosten van noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletarti-
kelen door vertraagde aankomst van bagage op de reisbestemming.
De maximale uitkering is € 250,- per verzekerde
13.10.2 beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland
gehuurde winter-, berg- en onderwatersportartikelen.

13.11 Na een als gedekt omschreven gebeurtenis wordt boven-
dien uitkering verleend voor de met toestemming van SOS
International gemaakte extra kosten van:
13.11.1 reis en verblijf ter verkrijging van nieuwe reisdocumenten
na verlies of diefstal tijdens de reis
13.11.2 transport van teruggevonden bagage naar de woonplaats in
Nederland als deze tijdens de geldigheidsduur van de dekking ver-
mist of verloren werd. De uitkering zal nooit hoger zijn dan die in
geval van diefstal of verlies.

13.12 De Algemene uitsluiting 3.1.7 is niet van toepassing.
13.13 De Europeesche heeft in geval van beschadiging, verlies of
diefstal het recht bagage te doen herstellen of vervangen. Overdracht
aan de Europeesche is niet mogelijk, tenzij op haar verzoek.
13.14 Uitkering voor geld (indien meeverzekerd) en reisdocu-
menten zal geschieden boven het voor bagage verzekerd bedrag.
13.15 Terzake van één voorwerp met zijn toebehoren heeft
slechts één verzekerde recht op uitkering. Eén camera met zijn toe-
behoren zoals objectieven, filters, recorders, flitsers, draagtassen en
dergelijke geldt als één voorwerp.
13.16 In geval van overschrijding bij schade van de verzekerde
maxima, worden deze maxima over de betrokken verzekerden ver-
deeld naar verhouding van de door ieder van hen geleden schade.
13.17 Er geldt een eigen risico van € 50,- per reis per polis. Dit
eigen risico is niet van toepassing op geld en reisdocumenten.

14 Bijzondere uitsluitingen
14.1 Geen uitkering wordt verleend voor:
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14.1.1 verlies, diefstal of beschadiging van geld, kostbaarheden
en reisdocumenten als deze artikelen bij vervoer per vliegtuig, bus,
trein of boot niet als handbagage zijn meegenomen
14.1.2 schaden of verliezen door slijtage, eigen gebrek, eigen
bederf en langzaam inwerkende weersinvloeden
14.1.3 beschadigingen en/of ontsieringen, tenzij het voorwerp
daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik
14.1.4 beschadiging van uitsluitend video- en geluidskoppen van
beeld- en geluidsapparatuur
14.1.5 andere schade dan aan de bagage zelf (gevolgschade),
behoudens de dekkingen als omschreven in 13.10.1, 13.10.2,
13.11.1 en 13.11.2
14.1.6 schade aan uitsluitend skistokken, bindingen, stoppers en
het zogenaamde Belag van ski's, snowboards en dergelijke, alsme-
de schade bestaande uit het loslaten van kanten van ski's, snow-
boards en dergelijke
14.1.7 schade aan computer en/of computerbestanden als gevolg
van programmeer- of bedieningsfouten, stroomstoring of -uitval, of
door de werking van magnetische velden.

VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN
Geen uitkering wordt verleend:
14.2 als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of
beschadiging:
- niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, én
- onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatre-
gelen had kunnen treffen
- in geval van diefstal van geld, kostbaarheden en reisdocumen-
ten uit andere dan deugdelijk afgesloten ruimten waarin deze zonder
toezicht zijn achtergelaten.

14.4 Eveneens wordt geen uitkering verleend voor gebeurtenis-
sen bij:
14.4.1 het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als passagier
van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig.
Deze uitsluiting is niet van toepassing tijdens het beoefenen van
luchtsport zoals parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen, para-
gliding, hanggliding, delta- en ultralightvliegen en parapente
14.4.2 het varen anders dan op de binnenwateren als sprake is van
solovaren of gebruikmaken van vaartuigen die niet geschikt of uitge-
rust zijn voor de zeevaart
14.4.3 het beoefenen van andere wintersporten dan: alpineskiën,
biathlon, langlaufen, monoskiën, rodelen, schaatsen, skibob, skizei-
len, sleeën, snowboarden, surfskiën, swingbo en ijszeilen
14.4.4 het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record-
en betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en motorvaartui-
gen
14.4.5 bungee-jumping en vergelijkbare waagstukken
14.4.6 werkzaamheden door verzekerde verricht, voorzover hier-
aan bijzondere gevaren zijn verbonden.

15 Bijzondere verplichtingen bij schade
15.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
15.1.1 bij diefstal of verlies:
- onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse aangifte te doen bij de poli-
tie. Als politie-aangifte ter plaatse niet mogelijk is, is verzekerde ver-
plicht dit direct bij de eerstmogelijke gelegenheid alsnog te doen
- in hotel of appartement bovendien melding te doen aan de directie
of beheerder daarvan.

10



Het schriftelijk bewijs van deze aangifte(n) dient aan de
Europeesche te worden overgelegd
15.1.2 bij vermissing of beschadiging tijdens transport met open-
baar vervoer, hiervan direct na ontdekking (óók indien na thuiskomst)
aangifte te doen bij bevoegd personeel van het vervoerbedrijf. Van
deze aangifte dient een vervoerdersverklaring te worden opgemaakt
en aan de Europeesche te worden overgelegd
15.1.3 bij beschadiging de Europeesche in staat te stellen de
bagage te onderzoeken, óók voordat reparatie of vervanging plaats-
vindt
15.1.4 het bezit, de waarde en de ouderdom van de bagage aan te
tonen door middel van originele aankoopnota's, garantiebewijzen,
opnamebewijzen van bank of giro, reparatienota's of andere door de
Europeesche gevraagde bewijsstukken
15.1.5 zodra verloren of vermiste voorwerpen zijn teruggevonden,
dit aan de Europeesche te melden. Als verloren of vermiste voor-
werpen binnen 3 maanden na de schadedatum worden teruggevon-
den dient verzekerde deze terug te nemen tegen terugbetaling van
de verleende uitkering
15.1.6 medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel
door overdracht van aanspraken.
WIJZE VAN MELDEN
15.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht verzoeken om
uitkering onder opgave van de verzekeringsgegevens zo snel moge-
lijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de verzekering, door
middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend
schade-aangifteformulier aan de Europeesche te melden (medede-
lingen hierbij gedaan dienen mede tot vaststelling van de schade en
het recht op uitkering).

16 Meerdere verzekeringen
Als ten behoeve van een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij
de Europeesche zijn afgesloten, is de aansprakelijkheid van de
Europeesche beperkt zoals hieronder aangegeven. Als er hogere
bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig deel van de
premie terug gegeven.
Bagage € 15.000,-
Beeld-, geluids- en computerapparatuur (incl. software) 5.000,-
Sieraden 1.500,-
Horloges 1.500,-
Geld en cheques 1.500,-

17 Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kun-
nen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al
dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere
voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan
zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het
bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kun-
nen maken.

18 Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Uitkering kan
geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hierte-
gen, vóór betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Europeesche
bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemid-
deling de verzekering is afgesloten.
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Rubriek Reisongevallen

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis
blijkt dat de desbetreffende premie is berekend.

19 Begripsomschrijving
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
19.1 ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van
uitwendig geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen licha-
melijk letsel ontstaat.
Als ongeval wordt ook aangemerkt:
19.1.1 bevriezing, verdrinking, zonnesteek, verstikking
19.1.2 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand door
het onvoorzien geïsoleerd raken
19.1.3 acute vergiftiging anders dan door voedings-, genot- en
geneesmiddelen
19.1.4 besmetting door ziektekiemen bij onvrijwillige val in water
of andere stof
19.1.5 wondinfectie en bloedvergiftiging in verband met een onge-
val
19.1.6 complicaties en verergeringen bij eerste hulp of medisch
noodzakelijke behandeling in verband met een ongeval
19.1.7 verstuiking, ontwrichting, spier- en peesscheuringen, plot-
seling ontstaan, waarvan aard en plaats medisch zijn vast te stellen
19.1.8 letsel door ongewild in spijsverteringskanaal, luchtwegen,
ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen.
19.2 In geen geval wordt als ongeval aangemerkt enigerlei vorm
van hernia of het binnenkrijgen van ziektekiemen door insektenbeet
of -steek.

Het bovenstaande begrip wordt in deze rubriek cursief en vet weer-
gegeven.

20 Geldigheidsduur
20.1 De rubriek Reisongevallen is geldig binnen de in de polis
aangegeven termijn met een maximum van 180 dagen. De dekking
van de rubriek is niet geldig als de verzekering niet voor de hele reis-
duur (heenreis, verblijf en terugreis) is gesloten.
20.2 De dekking begint zodra verzekerde de woning in
Nederland verlaat en eindigt zodra verzekerde hierin terugkeert.
20.2.1 Als de reisduur aangegeven in de polis onvoorzien en buiten
de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de dekking van
kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer in de woning in
Nederland.
20.2.2 Verlenging van de verzekering, anders dan bedoeld in 20.2.1,
wordt geacht een nieuwe verzekering te zijn.

21 Verzekeringsgebied
De rubriek Reisongevallen is geldig in de hele wereld.

22 Dekking
22.1 In geval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval wordt het voor overlijden verze-
kerd bedrag uitgekeerd. Een eerdere uitkering wegens blijvende
invaliditeit zal hierop in mindering worden gebracht.
22.2 In geval van blijvende invaliditeit van verzekerde als recht-
streeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt uitkering ver-
leend op basis van een percentage van het voor blijvende invaliditeit
verzekerd bedrag, welk percentage gelijk is aan de graad van blij-
vende invaliditeit zonder rekening te houden met beroep of hobby
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van verzekerde. Vaststelling van dit percentage zal geschieden aan
de hand van de dan laatst gepubliceerde "Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment" van de American Medical Association
(AMA) aangevuld met de "Richtlijnen voor de bepaling van de mate
van Invaliditeit" van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
(N.O.V.), die ter inzage liggen bij de Europeesche.
22.3 Voor meerdere ongevallen tezamen wordt in totaal niet
meer uitgekeerd dan het voor algehele blijvende invaliditeit verze-
kerd bedrag.
22.4 Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door
een ziekelijke of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zal niet
meer worden uitgekeerd dan zou zijn uitgekeerd als het ongeval
een geheel valide en gezond persoon zou hebben getroffen.
22.5 Als een bestaande blijvende invaliditeit wordt verergerd
door een ongeval dan wordt uitkering verleend op grond van het
verschil tussen de graad van invaliditeit voor en na het ongeval.
22.6 De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra
naar de mening van de medische dienst van de Europeesche van
een onveranderlijke toestand kan worden gesproken. Als hiervan
binnen 2 jaar na de ongevalsdatum nog geen sprake is wordt de
graad van blijvende invaliditeit vastgesteld op grond van de volgens
medische rapporten te verwachten definitieve graad van invaliditeit.

22.7 Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de blijvende
invaliditeit zijn overleden als gevolg van:
22.7.1 het ongeval, dan is de Europeesche geen uitkering voor
blijvende invaliditeit verschuldigd
22.7.2 een andere oorzaak dan het ongeval, dan blijft het recht op
uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt dan bepaald
volgens de op grond van medische rapporten verwachte definitieve
graad van invaliditeit, als verzekerde niet zou zijn overleden.

22.8 Als op de 365e dag na het ongeval de graad van blijvende
invaliditeit nog niet definitief kan worden vastgesteld, vergoedt de
Europeesche vanaf deze dag tot de dag van de definitieve vaststel-
ling een rente over de uitkering verminderd met eventuele voor-
schotuitkeringen. Het rentepercentage zal gelijk zijn aan dat van de
laatst uitgegeven staatsobligatielening vóór de hiervoor bedoelde
365e dag, echter met een maximum van 8%.

23 Bijzondere uitsluitingen
23.1 Geen uitkering wordt verleend voor ongevallen tijdens:
23.1.1 het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als passagier
van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig
23.1.2 het varen anders dan op de binnenwateren als sprake is van
solovaren, wedstrijden of gebruikmaken van vaartuigen die niet
geschikt of uitgerust zijn voor de zeevaart
23.1.3 het beoefenen van vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden
en wedstrijden te paard
23.1.4 het beoefenen van andere wintersporten dan: alpineskiën,
biathlon, langlaufen, monoskiën, rodelen, schaatsen, skibob, skizei-
len, sleeën, snowboarden, surfskiën, swingbo en ijszeilen
23.1.5 het beoefenen van bergsport, tenzij over wegen of terreinen
die zonder bezwaar ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn
23.1.6 het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record- en
betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en motorvaartuigen
23.1.7 bungee-jumping en vergelijkbare waagstukken
23.1.8 werkzaamheden door verzekerde verricht, voorzover hier-
aan bijzondere gevaren zijn verbonden.
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23.2 Bovendien wordt geen uitkering verleend voor ongevallen
(mede) veroorzaakt door een ziekelijke of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van verzekerde, tenzij deze het gevolg is van
een reeds onder deze verzekering gedekt ongeval.

24 Bijzondere verplichtingen bij schade
Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
24.1 bij ongeval onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen
en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Tevens is
verzekerde verplicht zich op verzoek en op kosten van de
Europeesche door een door de Europeesche aangewezen arts te
laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen
24.2 in geval van overlijden, op verzoek van de Europeesche,
sectie toe te staan. Alle kosten die hiermee verband houden zijn voor
rekening van de Europeesche.
WIJZE VAN MELDEN
24.3 Verzekerde of belanghebbende is verplicht verzoeken om
uitkering onder opgave van verzekeringsgegevens op de navolgen-
de wijze te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede tot
vaststelling van de schade en het recht op uitkering):
24.3.1 BIJ ONGEVAL OF OVERLIJDEN:
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ongeval, per tele-
foon aan de Europeesche. In geval van overlijden na een reeds
gemeld ongeval dient belanghebbende binnen 24 uur na overlijden
contact op te nemen met de Europeesche.
Als niet aan deze verplichtingen is voldaan bestaat geen recht op uit-
kering, tenzij belanghebbende aantoont dat geen van de uitsluitin-
gen van toepassing is
24.3.2 IN GEVAL VAN ONGEVAL:
tevens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 jaar na de datum
van het ongeval, schriftelijk aan de Europeesche of hij door dit
ongeval (mogelijk) blijvend invalide zal worden
24.3.3 IN ALLE GEVALLEN:
zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de
geldigheidsduur van de verzekering door middel van toezending van
een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier aan
de Europeesche.

25 Meerdere verzekeringen
Als ten behoeve van een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij
de Europeesche zijn afgesloten, is de aansprakelijkheid van de
Europeesche beperkt zoals hieronder aangegeven. Wanneer hoge-
re verzekerde bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een even-
redig deel van de premie teruggegeven.
25.1 Uitkering bij overlijden € 125.000,- of zoveel hoger als het
onder deze rubriek verzekerd bedrag.
25.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit € 175.000,- of zoveel
hoger als het onder deze rubriek verzekerd bedrag.
25.3 Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit € 2.500,- als
verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motorrijwiel met een cilin-
derinhoud van 50 cc of meer.

26 Rechthebbende
26.1 In geval van overlijden van verzekerde bestaat alleen recht
op uitkering voor de in de polis genoemde begunstigde. Wanneer
geen begunstigde is vermeld of de begunstigde niet meer in leven
is bestaat alleen recht op uitkering voor de wettige erfgenamen van
verzekerde, met uitzondering van enige overheid.
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26.2 In geval van blijvende invaliditeit bestaat recht op uitkering
voor de getroffen verzekerde.

Rubriek Auto- en Motorcasco

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis
blijkt dat de desbetreffende premie is berekend.

27 Begripsomschrijving
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
vervoermiddel: de in de polis omschreven personenauto of fabrieks-
gebouwde kampeerauto (inclusief vastgemonteerde accessoires),
bestelauto (in gebruik voor recreatieve doeleinden), motorfiets of
scooter (inclusief zijspan en vastgemonteerde, tot de standaarduit-
rusting behorende accessoires), mits niet ouder dan 10 jaar, voorzien
van een Nederlands kenteken en mits het besturen daarvan is toe-
gestaan met een rijbewijs A of B.

Het bovenstaande begrip wordt in deze rubriek cursief en vet weer-
gegeven.

28 Geldigheidsduur
De verzekering is geldig binnen de in de polis aangegeven termijn
met een maximum van 180 dagen.

29 Verzekeringsgebied
De rubriek Auto- en Motorcasco is geldig in Europa inclusief de
Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Egypte, Israël, Libanon,
Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

30 Dekking
30.1 Uitkering wordt verleend voor schade aan, verlies of dief-
stal van het vervoermiddel door:
30.1.1 brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag, ook al
is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek
30.1.2 diefstal, braak, verduistering, joyriding en vermissing, als-
mede poging tot diefstal, braak en joyriding. Tevens wordt uitkering
verleend voor schade aan het vervoermiddel, ontstaan gedurende
de tijd dat het vervoermiddel was ontvreemd. Schade of verlies
door diefstal, joyriding of vermissing is uitsluitend gedekt als het ver-
voermiddel met een deugdelijk slot was afgesloten en de sleutels
zich niet in het vervoermiddel bevonden, tenzij het vervoermiddel
in een deugdelijk afgesloten ruimte stond
30.1.3 beschadiging door transport per enig transportmiddel, ech-
ter met uitsluiting van krassen, schrammen en lakschade
30.1.4 botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen,
ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek
30.1.5 ruitbreuk, ook als gevolg van eigen gebrek. Uitkering wordt
alleen verleend na ontvangst van de originele definitieve reparatie-
nota
30.1.6 ieder ander van buiten komend onheil.

30.2 De maximale uitkering is:
30.2.1 bij totaal verlies, de volgens 31.1 tot en met 31.4.2 vastge-
stelde waarde
30.2.2 bij beschadiging, de herstelkosten tot maximaal het volgens
30.2.1 uit te keren bedrag, minus de waarde van de restanten. Als
de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens 31.1 tot en
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met 31.4.2 vastgestelde waarde, kan de verzekerde aanspraak
maken op een uitkering volgens 30.2.1, minus de waarde van de
restanten
30.2.3 € 250,- voor de in de auto vastgemonteerde geluidsappara-
tuur
30.2.4 € 1.000,-  voor niet tot de standaarduitrusting behorende
accessoires van het vervoermiddel.

30.3 Tevens wordt uitkering verleend voor de in verband met
een verzekerde gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van ave-
rij grosse of daarmee gelijk te stellen kosten.

31 Waardebepaling bij schade
Basis voor berekening van een uitkering is:
31.1 voor een vervoermiddel dat bij afgifte van het Nederlands
kentekenbewijs nieuw was:
31.1.1 de direct vóór de schade geldende nieuwwaarde, als de
schade is ontstaan binnen 12 maanden na afgifte van dit kenteken-
bewijs
31.1.2 de direct vóór de schade geldende nieuwwaarde minus een
afschrijving volgens 31.2, als de schade is ontstaan na 12 doch vóór
37 maanden na deze afgiftedatum. In geen geval wordt echter min-
der uitgekeerd dan de dagwaarde

31.1.3 in alle andere gevallen de dagwaarde direct vóór de schade
31.1.4 de dagwaarde voor niet tot de standaarduitrusting behoren-
de accessoires van het vervoermiddel.

31.2 Afschrijvingspercentages:
31.2.1 (kampeer)auto: voor elke maand (of deel daarvan) na afgif-
tedatum van het kentekenbewijs 1,5% over de eerste € 7.500,- en
2% over het meerdere
31.2.2 motorfiets of scooter: voor elke maand (of deel daarvan) na
afgiftedatum van het kentekenbewijs 1% per maand over de eerste
12 maanden en 2% voor elke volgende maand (of deel daarvan).

32 Eigen risico
Bij schade als gevolg van een gebeurtenis als genoemd in 30.1.1 tot
en met 30.1.6 geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

33 Bijzondere uitsluitingen
33.1 Geen uitkering wordt verleend voor:
33.1.1 andere schade dan aan het vervoermiddel zelf, tenzij in
deze voorwaarden apart genoemd
33.1.2 slijtage en waardevermindering
33.1.3 schade veroorzaakt terwijl het vervoermiddel wordt
gebruikt voor verhuur, betaald personenvervoer of een ander doel
dan door de wet is toegestaan
33.1.4 schade die voortvloeit uit het voorbereiden op of deelnemen
aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden (tenzij
deze geheel in Nederland en met toestemming van de bevoegde
instanties worden gehouden), snelheidsritten of -wedstrijden
33.1.5 schade ontstaan terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is
ontzegd of niet in het bezit is van een geldig voor het vervoermid-
del wettelijk voorgeschreven rijbewijs
33.1.6 schade die een door verzekerde gemachtigde bestuurder
met opzet heeft veroorzaakt
33.1.7 schade ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder onder zoda-
nige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend,
opwekkend of soortgelijk middel verkeert, dat het besturen van het
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vervoermiddel hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden
33.1.8 mobilofoon, semafoon, autotelefoon, zend-, computer-,
beeld- en geluidsapparatuur (met uitzondering van de in de auto vast-
gemonteerde geluidsapparatuur).

33.2 De uitsluitingen genoemd in 33.1.3 tot en met 33.1.7 gelden
niet als verzekerde aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat
hem terzake van deze omstandigheden geen enkel verwijt treft.

34 Bijzondere verplichtingen bij schade
34.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
34.1.1 in geval van diefstal, verduistering, joyriding, vermissing,
kwaadwillige beschadiging of doorrijden na een ongeval door een
tegenpartij, daarvan onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse van de
gebeurtenis aangifte te doen bij de politie. Het schriftelijk bewijs
daarvan moet aan de Europeesche worden overgelegd
34.1.2 bij vermissing of beschadiging tijdens transport met een
openbaar vervoermiddel, hiervan direct na ontdekking (óók indien na
thuiskomst) aangifte te doen bij bevoegd personeel van het vervoer-
bedrijf. Van deze aangifte dient een vervoerdersverklaring te worden
opgemaakt en aan de Europeesche te worden overgelegd
34.1.3 bij beschadiging de Europeesche in staat te stellen het ver-
voermiddel te onderzoeken, ook voordat reparatie of vervanging
plaatsvindt, tenzij de kosten hiervan niet hoger zijn dan € 250,-
34.1.4 van reparaties tot € 250,- de Europeesche terstond in ken-
nis te stellen en haar zo spoedig mogelijk de originele gespecificeer-
de nota van de reparatie-inrichting te zenden
34.1.5 in geval van diefstal of vermissing regelmatig bij de politie te
informeren of een en ander is teruggevonden en in bevestigend
geval de Europeesche hiervan direct in kennis te stellen
34.1.6 medewerking te verlenen aan de overdracht bedoeld in 35.3
en aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring
34.1.7 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel
door overdracht van aanspraken.

WIJZE VAN MELDEN
34.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht verzoeken om
uitkering onder opgave van verzekeringsgegevens zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na einde van de geldigheids-
duur van de verzekering door middel van toezending van een volle-
dig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier aan de
Europeesche te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede
tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering).

35 Schaderegeling
35.1 De Europeesche verhaalt, behalve bij verduistering en als
schade is vergoed op grond van 33.2, een gedane uitkering niet op de
door verzekerde gemachtigde bestuurder en op diens werkgever.
35.2 Bij diefstal, verduistering of vermissing van het vervoer-
middel is de Europeesche eerst verplicht tot uitkering nadat, na
melding van de gebeurtenis aan de Europeesche, een termijn is ver-
streken van 30 dagen en het aan verzekerde en de Europeesche
niet bekend is, dat het vervoermiddel is teruggevonden.
35.3 De Europeesche heeft het recht een uitkering op basis van
totaal verlies slechts te verlenen tegen overdracht van eigendoms-
recht op de verloren gegane zaak met overgave van de op die zaak
betrekking hebbende documenten, hulpzaken en dergelijke.
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35.4 De Europeesche heeft het recht eventuele restanten over
te dragen aan een derde.
35.5 Wanneer de Europeesche de verloren gegane zaak met
succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het recht de eigendom van
de zaak terug te krijgen tegen terugbetaling van de terzake aan hem
gedane uitkering.

36 Onderverzekering
Wanneer bij schade blijkt dat de in de polis gehanteerde premie-
grondslag (huidige nieuwwaarde) niet correct is, zal uitkering plaats-
vinden in verhouding van de berekende premie tot de juiste premie.

37 Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekeringnemer.
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