
Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én

aan de wereldwijde hulpverlening door de Europeesche Hulplijn. 

Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van 

de Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

4 SEIZOENEN
VAKANTIE

REISVERZEKERING

610
-491  0

7-0
4

Uw verzekeringsadviseur.

DÉ VRIJETIJDVERZEKERAAR6 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 7)

Hoe wilt u de premie betalen? � per acceptgiro 

� per automatische incasso

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

7 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Let op! Vraag 8 volledig invullen.

8 Overige mededelingen

Is aan de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

� nee  � ja, graag toelichten 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in

de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot

contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee  � ja, graag toelichten 
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de
geldende  polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar
maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan
van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van
Verzekeraars,www.verzekeraars.nl

Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX
Amsterdam-Zuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of
belanghebbende.

Onderstaande rubrieken zijn alleen verzekerd voorzover uit de polis blijkt dat de desbetreffende premie is berekend. Verzekerde bedragen

gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Geneeskundige kosten
- gemaakt buiten Nederland kostprijs
- gemaakt in Nederland € 1.000,-
tandheelkundige kosten € 250,-
Ongevallen
- bij overlijden € 25.000,-
- bij algehele blijvende invaliditeit € 75.000,-
zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer € 5.000,-
Winter-/Bijzondere sporten afhankelijk van de overige gekozen dekking
Rechtsbijstand
- binnen Europa kostprijs
- buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis € 5.000,-
Geld, per reis per polis € 500,-
Hulp & Huur Vervoermiddel
alleen na toestemming Europeesche Hulplijn
- hulp kostprijs
- huur, per vervoermiddel per reis € 2.500,-
- extra verblijfkosten, per dag (maximaal 10 dagen) € 50,-
- repatriëring kostprijs
- berging, bewaking, stalling en vervoer € 1.000,-
- arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,-
- verzending onderdelen € 150,-
Personal Service kostprijs
Nederlanddekking recreatie-object afhankelijk van de overige gekozen dekking
Fiets, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 1.000,- / 2.500,-
Duikuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-
Golfuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-

* afhankelijk van het gekozen bedrag

Annulering/Garantie-Annulering Annulering Garantie-Annulering
totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis € 1.500,- € 1.500,-
totaal verzekerd bedrag per polis per jaar € 6.000,- € 6.000,-
waarvan ten hoogste voor:
Annulering
annuleringskosten voor aanvang van de reis kostprijs kostprijs
Ongenoten reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur dagvergoeding, max. 3 dagen dagvergoeding, max. 3 dagen
- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)

- tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding dagvergoeding
- 4 overnachtingen of meer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Voortijdige terugkeer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Plezier verzekerd Plezier verzekerd

Al vanaf € 30,- bent u het hele jaar tijdens al uw vakantiereizen

verzekerd. Wilt u de basisdekking met één of meerdere modules

uitbreiden, dan ziet u in onderstaande tabel de premie.

De premie is per polis per jaar.

1 volwassene 2 volwassenen 2 volwassenen
of met

1 volwassene kinderen*
met kinderen*

EUROPA WERELD EUROPA WERELD EUROPA WERELD
Basisdekking € 30,- € 35,- € 55,- € 65,- € 75,- € 90,-
Geneeskundige kosten € 10,- € 12,50 € 15,- € 20,- € 22,50 € 30,-
Ongevallen € 5,- € 10,- € 15,-
Winter-/
Bijzondere sporten € 5,- € 10,- € 15,-
Rechtsbijstand € 7,50
Geld € 25,-
Hulp & Huur
Vervoermiddel € 25,-
Personal Service € 15,-
Nederlanddekking
recreatie-object € 25,-

Fiets
€ 1.000,- extra per polis € 20,-
€ 2.500,- extra per polis € 40,-
Duikuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 40,-
€ 5.000,- extra per polis € 80,-
Golfuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 10,-
€ 5.000,- extra per polis € 20,-

Annulering € 40,- € 65,- € 75,-
Garantie-Annulering € 45,- € 75,- € 90,-

* inwonende kinderen en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar, die door verzekerde worden
onderhouden.

De polis- en prolongatiekosten bedragen € 5,50 (met inbegrip van

de jaarlijkse verstrekkingvan nieuwe verzekeringspassen).

Alleen over de premie voor de module Annulering en Garantie-

Annulering is 7% assurantiebelasting verschuldigd.

De premie voor Rechtsbijstand en Hulp & Huur Vervoermiddel is

inclusief assurantiebelasting. Voor de overige rubrieken en de kosten is

geen assurantiebelasting verschuldigd.

Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

DEKKINGSOVERZICHT UITBREIDINGEN PREMIE

KOSTEN / ASSURANTIEBELASTING
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Personal Service

De module Personal Service biedt grenzeloze zekerheid door onder

meer:

● registratie van credit cards, identiteitspapieren en andere

waardevolle documenten (bij verlies of diefstal is één telefoontje

voldoende om alles direct te laten blokkeren)

● sleutelretour- en bagagetraceersysteem (de kans op het terug-

krijgen van verloren sleutels of zoekgeraakte bagage wordt

hierdoor aanmerkelijk vergroot)

● verhuis- en rappèlservice (u wordt herinnerd aan het verstrijken

van de looptijd van geregistreerde paspoorten en rijbewijzen)

● voorschieten van geld en reisbescheiden.

Deze dekking is niet alleen geldig tijdens de reisduur, maar zelfs het

hele jaar.

Nederlanddekking recreatie-object

Bent u in het bezit van een boot, caravan of kampeerauto dan kan

de basisdekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering worden

uitgebreid met deze module. Hiermee zijn dan ook de weekenden en

vakantieweken die u in Nederland met uw recreatie-object doorbrengt

verzekerd.

Fiets

Speciaal bestemd voor de actieve vakantieganger die zijn eigen

(duurdere) fiets meeneemt op vakantie:

● per polis naar keuze € 1.000,- of € 2.500,- extra dekking 

voor de fiets

● vergoeding voor de huurkosten van een soortgelijke fiets 

bij uitval.

Duikuitrusting

Het beoefenen van onderwatersport valt standaard onder de

dekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering. Voor de

fanatieke duiker is een uitbreiding van de dekking mogelijk:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

duiksportartikelen

● vergoeding voor het niet kunnen volgen van duiklessen in het

buitenland dan wel het niet kunnen gebruiken van in het

buitenland gehuurde duiksportartikelen

● dekking in Nederland tijdens het beoefenen van onderwatersport

● extra gunstige afschrijvingsregeling voor duiksportartikelen.

U kunt de volgende uitbreidingen kiezen:

Geneeskundige kosten

Omdat blijkt dat de dekking van een ziektekostenverzekering in het

buitenland vaak te kort schiet is het raadzaam om geneeskundige

kosten mee te verzekeren. Deze aanvullende dekking verzekert u in alle

gevallen van volledige vergoeding.

Ongevallen

Deze module omvat een uitkering bij overlijden of blijvende

invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Winter-/Bijzondere sporten

Bijna iedere sport, ook onderwatersport en langlaufen, is bij de

Europeesche standaard meeverzekerd. Wintersport en Bijzondere

sporten, zoals bergsport en luchtsport (onder andere parachute-

springen, ballonvaren, deltavliegen en parapente) zijn verzekerd als

deze module wordt gekozen. Alleen de rubriek Ongevallen, indien

meeverzekerd, is niet in alle gevallen van kracht. Zie de voorwaarden

voor details.

Rechtsbijstand

Kiest u voor deze module dan zijn de kosten van verhaal-, straf- en

contractrechtsbijstand verzekerd en worden waarborgsommen

voorgeschoten.

Geld

Per polis kunnen geld en cheques tot € 500,- worden meeverzekerd.

Hulp & Huur Vervoermiddel

Een complete dekking rond het vervoermiddel in heel Europa. Geldt

niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor kampeerauto’s,

bestelauto’s, motorfietsen en scooters. Een paar voorbeelden:

● uitkering van arbeidsloon bij een reparatie langs de weg

● bij pech of een ongeval worden door de alarmcentrale onderdelen

toegezonden

● transport van een defect vervoermiddel en eventuele

aanhangwagen 

● bij uitval van het vervoermiddel worden de huurkosten van een

gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

De verzekering wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar. De maximale geldigheidsduur
per reis is 60 dagen aaneengesloten.

De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering. Deze
omvat alle elementen die onmisbaar zijn voor iedere vakantieganger!
Onder de basisdekking valt:

Personenhulp
Als er tijdens de reis toch iets mis gaat, kunt u wereldwijd, dag en

nacht, een beroep doen op de Europeesche Hulplijn. De Hulplijn geeft
advies variërend van pijnstiller tot artsbezoek. In het laatste geval wordt
in het buitenland direct verwezen naar betrouwbare artsen en zieken-
huizen (Euro-Center service). Heeft u Geneeskundige kosten mee-
verzekerd, dan wordt de rekening door arts of ziekenhuis rechtstreeks
naar de Europeesche gestuurd. Bij pech, ongevallen, ziekenhuisopname
en calamiteiten schakelt de Hulplijn alarmcentrale SOS International in. 

Zie www.europeesche.nl voor actuele informatie over betrouwbare
artsen en ziekenhuizen in het buitenland.

Telecommunicatiekosten
De kosten die u maakt om in contact te komen met bijvoorbeeld de

Europeesche Hulplijn worden vergoed.

Buitengewone kosten
De extra kosten die u moet maken door een onvoorziene gebeur-

tenis, zoals extra reis- en verblijfkosten door ernstige ziekte, ongeval, of
plotseling noodzakelijke terugkeer naar Nederland, worden vergoed. 
Neem vooraf altijd contact op met de Europeesche Hulplijn.

Schade logiesverblijven
Verzekerd is schade aan de inventaris en/of het vakantieverblijf dat  u

huurt of waar u logeert.

Bagage
De bagage die u meeneemt op reis is standaard verzekerd tot

€ 2.500,- per persoon. Voor bagage niet ouder dan 1 jaar wordt zelfs
uitkering verleend op basis van nieuwwaarde. Zie het dekkingsoverzicht
en de voorwaarden voor details.

Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders
vermeld.

Personenhulp kostprijs

Telecommunicatiekosten € 100,-

Buitengewone kosten

alleen na toestemming Europeesche Hulplijn kostprijs

Schade logiesverblijven

alleen als de schade hoger is dan € 25,- € 250,-

Bagage, totaal *€ 2.500,- 

waarvan ten hoogste voor:

- de volgende kostbaarheden:

- beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief *€ 1.250,-

software)

- sieraden *€ 250,-

- horloges *€ 250,-

- autoslederadio, per polis € 250,-

- (auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder

mobiele telefoons inclusief beltegoed) € 100,-

- beeld- geluids- en informatiedragers, per polis € 50,-

- per (zonne)bril/set contactlenzen € 250,-

- per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano,

(inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- per fiets, (inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen € 250,-

- op reis meegenomen geschenken, per polis € 250,-

- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis € 250,-

- huur tent, per polis € 250,-

eigen risico, per reis per polis € 50,-

reisdocumenten kostprijs

* per reis per polis maximaal tweemaal dit bedrag

UITBREIDINGEN

DEKKINGSOVERZICHT

BASISDEKKING

Verzekering is bestemd voor mensen met een vaste woonplaats in Nederland, die staan ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.

Naam verzekeringsadviseur agentennummer

Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters geboortedatum � m  � v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer bank-/gironummer

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

2 Inwonende partner (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

3 Kind(eren) (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam en voorletters geboortedatum

4 Verzekeringsgebied

� Wereld � Europa

5 Gewenste dekkingen

� basisdekking (verplicht) � fiets € 1.000,-

� geneeskundige kosten* � fiets € 2.500,-

� ongevallen � duikuitrusting  € 2.000,-

� winter-/bijzondere sporten � duikuitrusting  € 5.000,-

� rechtsbijstand � golfuitrusting  € 2.000,-

� geld � golfuitrusting  € 5.000,-

� hulp & huur vervoermiddel

� personal service � annulering

� Nederlanddekking recreatie-object � garantie-annulering

* alleen mogelijk als bij een Nederlands ziekenfonds of een Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeraar een ziektekostenverzekering van kracht is

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING
Plezier verzekerd, dat is uw vakantie met de 4 Seizoenen

Vakantie Reisverzekering van de Europeesche. Een door-
lopende reisverzekering, waarbij al uw vakanties - zomer,
winter en tussendoor - in één keer perfect verzekerd zijn, hoe
vaak u ook gaat! De basisdekking kunt u uitbreiden, daardoor
maakt u zelf uw eigen doorlopende verzekering op maat. 

Wat u niet nodig heeft, hoeft u ook niet te betalen.
Aantrekkelijk zijn de uitbreidingen Annulering en Garantie-
Annulering. De kosten van afbreking of annulering van al uw
vakanties worden vergoed. Met Garantie-Annulering wordt
zelfs de hele reissom vergoed, ook als u maar een gedeelte
van de vakantie mist! Dat is nu plezier verzekerd! 

AANVRAAG 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING

CONTRACTDUUR

Golfuitrusting

Deze dekking bevat een aantal unieke elementen voor de golffanaat:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

de golfuitrusting

● uitkering van € 250,- bij een erkende hole-in-one

● vergoeding voor het niet kunnen lopen van een golfronde in het

buitenland.

Annulering / Garantie-Annulering

Het kan gebeuren dat u een reis moet annuleren of afbreken.

Kiest u voor de Annuleringsmodule dan krijgt u de annuleringskosten

vergoed of ontvangt u een afbreekvergoeding. Daarnaast ontvangt u

vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Zelfs het moeten

annuleren als gevolg van het plotseling overlijden van uw hond, kat of

paard valt onder de dekking.

Kiest u voor de module Garantie-Annulering dan wordt zelfs de

hele reissom aan u terugbetaald bij voortijdige beëindiging van de

reis of een ziekenhuisopname van 4 nachten of langer.

Een aantrekkelijke mogelijkheid als u meerdere malen per jaar

een vakantie boekt. Want ook hier geldt: slechts één keer afsluiten en

deze vakantiereizen vallen allemaal onder de dekking.

Als de module Annulering of Garantie-Annulering later dan 

7 dagen na de boekingsdatum van een vakantiereis wordt afgesloten,

zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met

bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen, voor deze reis

uitgesloten van de verzekering.

✓
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Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én

aan de wereldwijde hulpverlening door de Europeesche Hulplijn. 

Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van 

de Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

4 SEIZOENEN
VAKANTIE

REISVERZEKERING

610
-491  0

7-0
4

Uw verzekeringsadviseur.

DÉ VRIJETIJDVERZEKERAAR6 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 7)

Hoe wilt u de premie betalen? � per acceptgiro 

� per automatische incasso

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

7 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Let op! Vraag 8 volledig invullen.

8 Overige mededelingen

Is aan de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

� nee  � ja, graag toelichten 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in

de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot

contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee  � ja, graag toelichten 
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de
geldende  polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar
maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan
van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van
Verzekeraars,www.verzekeraars.nl

Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX
Amsterdam-Zuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of
belanghebbende.

Onderstaande rubrieken zijn alleen verzekerd voorzover uit de polis blijkt dat de desbetreffende premie is berekend. Verzekerde bedragen

gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Geneeskundige kosten
- gemaakt buiten Nederland kostprijs
- gemaakt in Nederland € 1.000,-
tandheelkundige kosten € 250,-
Ongevallen
- bij overlijden € 25.000,-
- bij algehele blijvende invaliditeit € 75.000,-
zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer € 5.000,-
Winter-/Bijzondere sporten afhankelijk van de overige gekozen dekking
Rechtsbijstand
- binnen Europa kostprijs
- buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis € 5.000,-
Geld, per reis per polis € 500,-
Hulp & Huur Vervoermiddel
alleen na toestemming Europeesche Hulplijn
- hulp kostprijs
- huur, per vervoermiddel per reis € 2.500,-
- extra verblijfkosten, per dag (maximaal 10 dagen) € 50,-
- repatriëring kostprijs
- berging, bewaking, stalling en vervoer € 1.000,-
- arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,-
- verzending onderdelen € 150,-
Personal Service kostprijs
Nederlanddekking recreatie-object afhankelijk van de overige gekozen dekking
Fiets, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 1.000,- / 2.500,-
Duikuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-
Golfuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-

* afhankelijk van het gekozen bedrag

Annulering/Garantie-Annulering Annulering Garantie-Annulering
totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis € 1.500,- € 1.500,-
totaal verzekerd bedrag per polis per jaar € 6.000,- € 6.000,-
waarvan ten hoogste voor:
Annulering
annuleringskosten voor aanvang van de reis kostprijs kostprijs
Ongenoten reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur dagvergoeding, max. 3 dagen dagvergoeding, max. 3 dagen
- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)

- tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding dagvergoeding
- 4 overnachtingen of meer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Voortijdige terugkeer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Plezier verzekerd Plezier verzekerd

Al vanaf € 30,- bent u het hele jaar tijdens al uw vakantiereizen

verzekerd. Wilt u de basisdekking met één of meerdere modules

uitbreiden, dan ziet u in onderstaande tabel de premie.

De premie is per polis per jaar.

1 volwassene 2 volwassenen 2 volwassenen
of met

1 volwassene kinderen*
met kinderen*

EUROPA WERELD EUROPA WERELD EUROPA WERELD
Basisdekking € 30,- € 35,- € 55,- € 65,- € 75,- € 90,-
Geneeskundige kosten € 10,- € 12,50 € 15,- € 20,- € 22,50 € 30,-
Ongevallen € 5,- € 10,- € 15,-
Winter-/
Bijzondere sporten € 5,- € 10,- € 15,-
Rechtsbijstand € 7,50
Geld € 25,-
Hulp & Huur
Vervoermiddel € 25,-
Personal Service € 15,-
Nederlanddekking
recreatie-object € 25,-

Fiets
€ 1.000,- extra per polis € 20,-
€ 2.500,- extra per polis € 40,-
Duikuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 40,-
€ 5.000,- extra per polis € 80,-
Golfuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 10,-
€ 5.000,- extra per polis € 20,-

Annulering € 40,- € 65,- € 75,-
Garantie-Annulering € 45,- € 75,- € 90,-

* inwonende kinderen en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar, die door verzekerde worden
onderhouden.

De polis- en prolongatiekosten bedragen € 5,50 (met inbegrip van

de jaarlijkse verstrekkingvan nieuwe verzekeringspassen).

Alleen over de premie voor de module Annulering en Garantie-

Annulering is 7% assurantiebelasting verschuldigd.

De premie voor Rechtsbijstand en Hulp & Huur Vervoermiddel is

inclusief assurantiebelasting. Voor de overige rubrieken en de kosten is

geen assurantiebelasting verschuldigd.

Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

DEKKINGSOVERZICHT UITBREIDINGEN PREMIE

KOSTEN / ASSURANTIEBELASTING
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Personal Service

De module Personal Service biedt grenzeloze zekerheid door onder

meer:

● registratie van credit cards, identiteitspapieren en andere

waardevolle documenten (bij verlies of diefstal is één telefoontje

voldoende om alles direct te laten blokkeren)

● sleutelretour- en bagagetraceersysteem (de kans op het terug-

krijgen van verloren sleutels of zoekgeraakte bagage wordt

hierdoor aanmerkelijk vergroot)

● verhuis- en rappèlservice (u wordt herinnerd aan het verstrijken

van de looptijd van geregistreerde paspoorten en rijbewijzen)

● voorschieten van geld en reisbescheiden.

Deze dekking is niet alleen geldig tijdens de reisduur, maar zelfs het

hele jaar.

Nederlanddekking recreatie-object

Bent u in het bezit van een boot, caravan of kampeerauto dan kan

de basisdekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering worden

uitgebreid met deze module. Hiermee zijn dan ook de weekenden en

vakantieweken die u in Nederland met uw recreatie-object doorbrengt

verzekerd.

Fiets

Speciaal bestemd voor de actieve vakantieganger die zijn eigen

(duurdere) fiets meeneemt op vakantie:

● per polis naar keuze € 1.000,- of € 2.500,- extra dekking 

voor de fiets

● vergoeding voor de huurkosten van een soortgelijke fiets 

bij uitval.

Duikuitrusting

Het beoefenen van onderwatersport valt standaard onder de

dekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering. Voor de

fanatieke duiker is een uitbreiding van de dekking mogelijk:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

duiksportartikelen

● vergoeding voor het niet kunnen volgen van duiklessen in het

buitenland dan wel het niet kunnen gebruiken van in het

buitenland gehuurde duiksportartikelen

● dekking in Nederland tijdens het beoefenen van onderwatersport

● extra gunstige afschrijvingsregeling voor duiksportartikelen.

U kunt de volgende uitbreidingen kiezen:

Geneeskundige kosten

Omdat blijkt dat de dekking van een ziektekostenverzekering in het

buitenland vaak te kort schiet is het raadzaam om geneeskundige

kosten mee te verzekeren. Deze aanvullende dekking verzekert u in alle

gevallen van volledige vergoeding.

Ongevallen

Deze module omvat een uitkering bij overlijden of blijvende

invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Winter-/Bijzondere sporten

Bijna iedere sport, ook onderwatersport en langlaufen, is bij de

Europeesche standaard meeverzekerd. Wintersport en Bijzondere

sporten, zoals bergsport en luchtsport (onder andere parachute-

springen, ballonvaren, deltavliegen en parapente) zijn verzekerd als

deze module wordt gekozen. Alleen de rubriek Ongevallen, indien

meeverzekerd, is niet in alle gevallen van kracht. Zie de voorwaarden

voor details.

Rechtsbijstand

Kiest u voor deze module dan zijn de kosten van verhaal-, straf- en

contractrechtsbijstand verzekerd en worden waarborgsommen

voorgeschoten.

Geld

Per polis kunnen geld en cheques tot € 500,- worden meeverzekerd.

Hulp & Huur Vervoermiddel

Een complete dekking rond het vervoermiddel in heel Europa. Geldt

niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor kampeerauto’s,

bestelauto’s, motorfietsen en scooters. Een paar voorbeelden:

● uitkering van arbeidsloon bij een reparatie langs de weg

● bij pech of een ongeval worden door de alarmcentrale onderdelen

toegezonden

● transport van een defect vervoermiddel en eventuele

aanhangwagen 

● bij uitval van het vervoermiddel worden de huurkosten van een

gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

De verzekering wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar. De maximale geldigheidsduur
per reis is 60 dagen aaneengesloten.

De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering. Deze
omvat alle elementen die onmisbaar zijn voor iedere vakantieganger!
Onder de basisdekking valt:

Personenhulp
Als er tijdens de reis toch iets mis gaat, kunt u wereldwijd, dag en

nacht, een beroep doen op de Europeesche Hulplijn. De Hulplijn geeft
advies variërend van pijnstiller tot artsbezoek. In het laatste geval wordt
in het buitenland direct verwezen naar betrouwbare artsen en zieken-
huizen (Euro-Center service). Heeft u Geneeskundige kosten mee-
verzekerd, dan wordt de rekening door arts of ziekenhuis rechtstreeks
naar de Europeesche gestuurd. Bij pech, ongevallen, ziekenhuisopname
en calamiteiten schakelt de Hulplijn alarmcentrale SOS International in. 

Zie www.europeesche.nl voor actuele informatie over betrouwbare
artsen en ziekenhuizen in het buitenland.

Telecommunicatiekosten
De kosten die u maakt om in contact te komen met bijvoorbeeld de

Europeesche Hulplijn worden vergoed.

Buitengewone kosten
De extra kosten die u moet maken door een onvoorziene gebeur-

tenis, zoals extra reis- en verblijfkosten door ernstige ziekte, ongeval, of
plotseling noodzakelijke terugkeer naar Nederland, worden vergoed. 
Neem vooraf altijd contact op met de Europeesche Hulplijn.

Schade logiesverblijven
Verzekerd is schade aan de inventaris en/of het vakantieverblijf dat  u

huurt of waar u logeert.

Bagage
De bagage die u meeneemt op reis is standaard verzekerd tot

€ 2.500,- per persoon. Voor bagage niet ouder dan 1 jaar wordt zelfs
uitkering verleend op basis van nieuwwaarde. Zie het dekkingsoverzicht
en de voorwaarden voor details.

Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders
vermeld.

Personenhulp kostprijs

Telecommunicatiekosten € 100,-

Buitengewone kosten

alleen na toestemming Europeesche Hulplijn kostprijs

Schade logiesverblijven

alleen als de schade hoger is dan € 25,- € 250,-

Bagage, totaal *€ 2.500,- 

waarvan ten hoogste voor:

- de volgende kostbaarheden:

- beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief *€ 1.250,-

software)

- sieraden *€ 250,-

- horloges *€ 250,-

- autoslederadio, per polis € 250,-

- (auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder

mobiele telefoons inclusief beltegoed) € 100,-

- beeld- geluids- en informatiedragers, per polis € 50,-

- per (zonne)bril/set contactlenzen € 250,-

- per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano,

(inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- per fiets, (inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen € 250,-

- op reis meegenomen geschenken, per polis € 250,-

- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis € 250,-

- huur tent, per polis € 250,-

eigen risico, per reis per polis € 50,-

reisdocumenten kostprijs

* per reis per polis maximaal tweemaal dit bedrag

UITBREIDINGEN

DEKKINGSOVERZICHT

BASISDEKKING

Verzekering is bestemd voor mensen met een vaste woonplaats in Nederland, die staan ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.

Naam verzekeringsadviseur agentennummer

Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters geboortedatum � m  � v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer bank-/gironummer

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

2 Inwonende partner (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

3 Kind(eren) (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam en voorletters geboortedatum

4 Verzekeringsgebied

� Wereld � Europa

5 Gewenste dekkingen

� basisdekking (verplicht) � fiets € 1.000,-

� geneeskundige kosten* � fiets € 2.500,-

� ongevallen � duikuitrusting  € 2.000,-

� winter-/bijzondere sporten � duikuitrusting  € 5.000,-

� rechtsbijstand � golfuitrusting  € 2.000,-

� geld � golfuitrusting  € 5.000,-

� hulp & huur vervoermiddel

� personal service � annulering

� Nederlanddekking recreatie-object � garantie-annulering

* alleen mogelijk als bij een Nederlands ziekenfonds of een Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeraar een ziektekostenverzekering van kracht is

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING
Plezier verzekerd, dat is uw vakantie met de 4 Seizoenen

Vakantie Reisverzekering van de Europeesche. Een door-
lopende reisverzekering, waarbij al uw vakanties - zomer,
winter en tussendoor - in één keer perfect verzekerd zijn, hoe
vaak u ook gaat! De basisdekking kunt u uitbreiden, daardoor
maakt u zelf uw eigen doorlopende verzekering op maat. 

Wat u niet nodig heeft, hoeft u ook niet te betalen.
Aantrekkelijk zijn de uitbreidingen Annulering en Garantie-
Annulering. De kosten van afbreking of annulering van al uw
vakanties worden vergoed. Met Garantie-Annulering wordt
zelfs de hele reissom vergoed, ook als u maar een gedeelte
van de vakantie mist! Dat is nu plezier verzekerd! 

AANVRAAG 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING

CONTRACTDUUR

Golfuitrusting

Deze dekking bevat een aantal unieke elementen voor de golffanaat:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

de golfuitrusting

● uitkering van € 250,- bij een erkende hole-in-one

● vergoeding voor het niet kunnen lopen van een golfronde in het

buitenland.

Annulering / Garantie-Annulering

Het kan gebeuren dat u een reis moet annuleren of afbreken.

Kiest u voor de Annuleringsmodule dan krijgt u de annuleringskosten

vergoed of ontvangt u een afbreekvergoeding. Daarnaast ontvangt u

vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Zelfs het moeten

annuleren als gevolg van het plotseling overlijden van uw hond, kat of

paard valt onder de dekking.

Kiest u voor de module Garantie-Annulering dan wordt zelfs de

hele reissom aan u terugbetaald bij voortijdige beëindiging van de

reis of een ziekenhuisopname van 4 nachten of langer.

Een aantrekkelijke mogelijkheid als u meerdere malen per jaar

een vakantie boekt. Want ook hier geldt: slechts één keer afsluiten en

deze vakantiereizen vallen allemaal onder de dekking.

Als de module Annulering of Garantie-Annulering later dan 

7 dagen na de boekingsdatum van een vakantiereis wordt afgesloten,

zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met

bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen, voor deze reis

uitgesloten van de verzekering.

✓

Folder_4SV_NIPKT_EVM_07-04  19-08-2004  09:36  Pagina 2



Personal Service

De module Personal Service biedt grenzeloze zekerheid door onder

meer:

● registratie van credit cards, identiteitspapieren en andere

waardevolle documenten (bij verlies of diefstal is één telefoontje

voldoende om alles direct te laten blokkeren)

● sleutelretour- en bagagetraceersysteem (de kans op het terug-

krijgen van verloren sleutels of zoekgeraakte bagage wordt

hierdoor aanmerkelijk vergroot)

● verhuis- en rappèlservice (u wordt herinnerd aan het verstrijken

van de looptijd van geregistreerde paspoorten en rijbewijzen)

● voorschieten van geld en reisbescheiden.

Deze dekking is niet alleen geldig tijdens de reisduur, maar zelfs het

hele jaar.

Nederlanddekking recreatie-object

Bent u in het bezit van een boot, caravan of kampeerauto dan kan

de basisdekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering worden

uitgebreid met deze module. Hiermee zijn dan ook de weekenden en

vakantieweken die u in Nederland met uw recreatie-object doorbrengt

verzekerd.

Fiets

Speciaal bestemd voor de actieve vakantieganger die zijn eigen

(duurdere) fiets meeneemt op vakantie:

● per polis naar keuze € 1.000,- of € 2.500,- extra dekking 

voor de fiets

● vergoeding voor de huurkosten van een soortgelijke fiets 

bij uitval.

Duikuitrusting

Het beoefenen van onderwatersport valt standaard onder de

dekking van de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering. Voor de

fanatieke duiker is een uitbreiding van de dekking mogelijk:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

duiksportartikelen

● vergoeding voor het niet kunnen volgen van duiklessen in het

buitenland dan wel het niet kunnen gebruiken van in het

buitenland gehuurde duiksportartikelen

● dekking in Nederland tijdens het beoefenen van onderwatersport

● extra gunstige afschrijvingsregeling voor duiksportartikelen.

U kunt de volgende uitbreidingen kiezen:

Geneeskundige kosten

Omdat blijkt dat de dekking van een ziektekostenverzekering in het

buitenland vaak te kort schiet is het raadzaam om geneeskundige

kosten mee te verzekeren. Deze aanvullende dekking verzekert u in alle

gevallen van volledige vergoeding.

Ongevallen

Deze module omvat een uitkering bij overlijden of blijvende

invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Winter-/Bijzondere sporten

Bijna iedere sport, ook onderwatersport en langlaufen, is bij de

Europeesche standaard meeverzekerd. Wintersport en Bijzondere

sporten, zoals bergsport en luchtsport (onder andere parachute-

springen, ballonvaren, deltavliegen en parapente) zijn verzekerd als

deze module wordt gekozen. Alleen de rubriek Ongevallen, indien

meeverzekerd, is niet in alle gevallen van kracht. Zie de voorwaarden

voor details.

Rechtsbijstand

Kiest u voor deze module dan zijn de kosten van verhaal-, straf- en

contractrechtsbijstand verzekerd en worden waarborgsommen

voorgeschoten.

Geld

Per polis kunnen geld en cheques tot € 500,- worden meeverzekerd.

Hulp & Huur Vervoermiddel

Een complete dekking rond het vervoermiddel in heel Europa. Geldt

niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor kampeerauto’s,

bestelauto’s, motorfietsen en scooters. Een paar voorbeelden:

● uitkering van arbeidsloon bij een reparatie langs de weg

● bij pech of een ongeval worden door de alarmcentrale onderdelen

toegezonden

● transport van een defect vervoermiddel en eventuele

aanhangwagen 

● bij uitval van het vervoermiddel worden de huurkosten van een

gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

De verzekering wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar. De maximale geldigheidsduur
per reis is 60 dagen aaneengesloten.

De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering. Deze
omvat alle elementen die onmisbaar zijn voor iedere vakantieganger!
Onder de basisdekking valt:

Personenhulp
Als er tijdens de reis toch iets mis gaat, kunt u wereldwijd, dag en

nacht, een beroep doen op de Europeesche Hulplijn. De Hulplijn geeft
advies variërend van pijnstiller tot artsbezoek. In het laatste geval wordt
in het buitenland direct verwezen naar betrouwbare artsen en zieken-
huizen (Euro-Center service). Heeft u Geneeskundige kosten mee-
verzekerd, dan wordt de rekening door arts of ziekenhuis rechtstreeks
naar de Europeesche gestuurd. Bij pech, ongevallen, ziekenhuisopname
en calamiteiten schakelt de Hulplijn alarmcentrale SOS International in. 

Zie www.europeesche.nl voor actuele informatie over betrouwbare
artsen en ziekenhuizen in het buitenland.

Telecommunicatiekosten
De kosten die u maakt om in contact te komen met bijvoorbeeld de

Europeesche Hulplijn worden vergoed.

Buitengewone kosten
De extra kosten die u moet maken door een onvoorziene gebeur-

tenis, zoals extra reis- en verblijfkosten door ernstige ziekte, ongeval, of
plotseling noodzakelijke terugkeer naar Nederland, worden vergoed. 
Neem vooraf altijd contact op met de Europeesche Hulplijn.

Schade logiesverblijven
Verzekerd is schade aan de inventaris en/of het vakantieverblijf dat  u

huurt of waar u logeert.

Bagage
De bagage die u meeneemt op reis is standaard verzekerd tot

€ 2.500,- per persoon. Voor bagage niet ouder dan 1 jaar wordt zelfs
uitkering verleend op basis van nieuwwaarde. Zie het dekkingsoverzicht
en de voorwaarden voor details.

Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders
vermeld.

Personenhulp kostprijs

Telecommunicatiekosten € 100,-

Buitengewone kosten

alleen na toestemming Europeesche Hulplijn kostprijs

Schade logiesverblijven

alleen als de schade hoger is dan € 25,- € 250,-

Bagage, totaal *€ 2.500,- 

waarvan ten hoogste voor:

- de volgende kostbaarheden:

- beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief *€ 1.250,-

software)

- sieraden *€ 250,-

- horloges *€ 250,-

- autoslederadio, per polis € 250,-

- (auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder

mobiele telefoons inclusief beltegoed) € 100,-

- beeld- geluids- en informatiedragers, per polis € 50,-

- per (zonne)bril/set contactlenzen € 250,-

- per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano,

(inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- per fiets, (inclusief aan- en toebehoren) € 250,-

- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen € 250,-

- op reis meegenomen geschenken, per polis € 250,-

- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis € 250,-

- huur tent, per polis € 250,-

eigen risico, per reis per polis € 50,-

reisdocumenten kostprijs

* per reis per polis maximaal tweemaal dit bedrag

UITBREIDINGEN

DEKKINGSOVERZICHT

BASISDEKKING

Verzekering is bestemd voor mensen met een vaste woonplaats in Nederland, die staan ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.

Naam verzekeringsadviseur agentennummer

Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters geboortedatum � m  � v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer bank-/gironummer

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

2 Inwonende partner (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar 

3 Kind(eren) (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

naam en voorletters geboortedatum

naam en voorletters geboortedatum

4 Verzekeringsgebied

� Wereld � Europa

5 Gewenste dekkingen

� basisdekking (verplicht) � fiets € 1.000,-

� geneeskundige kosten* � fiets € 2.500,-

� ongevallen � duikuitrusting  € 2.000,-

� winter-/bijzondere sporten � duikuitrusting  € 5.000,-

� rechtsbijstand � golfuitrusting  € 2.000,-

� geld � golfuitrusting  € 5.000,-

� hulp & huur vervoermiddel

� personal service � annulering

� Nederlanddekking recreatie-object � garantie-annulering

* alleen mogelijk als bij een Nederlands ziekenfonds of een Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeraar een ziektekostenverzekering van kracht is

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING
Plezier verzekerd, dat is uw vakantie met de 4 Seizoenen

Vakantie Reisverzekering van de Europeesche. Een door-
lopende reisverzekering, waarbij al uw vakanties - zomer,
winter en tussendoor - in één keer perfect verzekerd zijn, hoe
vaak u ook gaat! De basisdekking kunt u uitbreiden, daardoor
maakt u zelf uw eigen doorlopende verzekering op maat. 

Wat u niet nodig heeft, hoeft u ook niet te betalen.
Aantrekkelijk zijn de uitbreidingen Annulering en Garantie-
Annulering. De kosten van afbreking of annulering van al uw
vakanties worden vergoed. Met Garantie-Annulering wordt
zelfs de hele reissom vergoed, ook als u maar een gedeelte
van de vakantie mist! Dat is nu plezier verzekerd! 

AANVRAAG 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING

CONTRACTDUUR

Golfuitrusting

Deze dekking bevat een aantal unieke elementen voor de golffanaat:

● per polis naar keuze € 2.000,- of € 5.000,- extra dekking voor

de golfuitrusting

● uitkering van € 250,- bij een erkende hole-in-one

● vergoeding voor het niet kunnen lopen van een golfronde in het

buitenland.

Annulering / Garantie-Annulering

Het kan gebeuren dat u een reis moet annuleren of afbreken.

Kiest u voor de Annuleringsmodule dan krijgt u de annuleringskosten

vergoed of ontvangt u een afbreekvergoeding. Daarnaast ontvangt u

vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Zelfs het moeten

annuleren als gevolg van het plotseling overlijden van uw hond, kat of

paard valt onder de dekking.

Kiest u voor de module Garantie-Annulering dan wordt zelfs de

hele reissom aan u terugbetaald bij voortijdige beëindiging van de

reis of een ziekenhuisopname van 4 nachten of langer.

Een aantrekkelijke mogelijkheid als u meerdere malen per jaar

een vakantie boekt. Want ook hier geldt: slechts één keer afsluiten en

deze vakantiereizen vallen allemaal onder de dekking.

Als de module Annulering of Garantie-Annulering later dan 

7 dagen na de boekingsdatum van een vakantiereis wordt afgesloten,

zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met

bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen, voor deze reis

uitgesloten van de verzekering.

✓
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Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én

aan de wereldwijde hulpverlening door de Europeesche Hulplijn. 

Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van 

de Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

4 SEIZOENEN
VAKANTIE

REISVERZEKERING

610
-491  0

7-0
4

Uw verzekeringsadviseur.

DÉ VRIJETIJDVERZEKERAAR6 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 7)

Hoe wilt u de premie betalen? � per acceptgiro 

� per automatische incasso

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

7 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Let op! Vraag 8 volledig invullen.

8 Overige mededelingen

Is aan de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

� nee  � ja, graag toelichten 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in

de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot

contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee  � ja, graag toelichten 
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de 4 Seizoenen Vakantie Reisverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de
geldende  polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar
maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan
van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van
Verzekeraars,www.verzekeraars.nl

Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX
Amsterdam-Zuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of
belanghebbende.

Onderstaande rubrieken zijn alleen verzekerd voorzover uit de polis blijkt dat de desbetreffende premie is berekend. Verzekerde bedragen

gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Geneeskundige kosten
- gemaakt buiten Nederland kostprijs
- gemaakt in Nederland € 1.000,-
tandheelkundige kosten € 250,-
Ongevallen
- bij overlijden € 25.000,-
- bij algehele blijvende invaliditeit € 75.000,-
zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer € 5.000,-
Winter-/Bijzondere sporten afhankelijk van de overige gekozen dekking
Rechtsbijstand
- binnen Europa kostprijs
- buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis € 5.000,-
Geld, per reis per polis € 500,-
Hulp & Huur Vervoermiddel
alleen na toestemming Europeesche Hulplijn
- hulp kostprijs
- huur, per vervoermiddel per reis € 2.500,-
- extra verblijfkosten, per dag (maximaal 10 dagen) € 50,-
- repatriëring kostprijs
- berging, bewaking, stalling en vervoer € 1.000,-
- arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,-
- verzending onderdelen € 150,-
Personal Service kostprijs
Nederlanddekking recreatie-object afhankelijk van de overige gekozen dekking
Fiets, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 1.000,- / 2.500,-
Duikuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-
Golfuitrusting, per reis per polis
boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage * € 2.000,- / 5.000,-

* afhankelijk van het gekozen bedrag

Annulering/Garantie-Annulering Annulering Garantie-Annulering
totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis € 1.500,- € 1.500,-
totaal verzekerd bedrag per polis per jaar € 6.000,- € 6.000,-
waarvan ten hoogste voor:
Annulering
annuleringskosten voor aanvang van de reis kostprijs kostprijs
Ongenoten reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur dagvergoeding, max. 3 dagen dagvergoeding, max. 3 dagen
- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)

- tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding dagvergoeding
- 4 overnachtingen of meer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Voortijdige terugkeer dagvergoeding 100% aandeel in de reissom

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Plezier verzekerd Plezier verzekerd

Al vanaf € 30,- bent u het hele jaar tijdens al uw vakantiereizen

verzekerd. Wilt u de basisdekking met één of meerdere modules

uitbreiden, dan ziet u in onderstaande tabel de premie.

De premie is per polis per jaar.

1 volwassene 2 volwassenen 2 volwassenen
of met

1 volwassene kinderen*
met kinderen*

EUROPA WERELD EUROPA WERELD EUROPA WERELD
Basisdekking € 30,- € 35,- € 55,- € 65,- € 75,- € 90,-
Geneeskundige kosten € 10,- € 12,50 € 15,- € 20,- € 22,50 € 30,-
Ongevallen € 5,- € 10,- € 15,-
Winter-/
Bijzondere sporten € 5,- € 10,- € 15,-
Rechtsbijstand € 7,50
Geld € 25,-
Hulp & Huur
Vervoermiddel € 25,-
Personal Service € 15,-
Nederlanddekking
recreatie-object € 25,-

Fiets
€ 1.000,- extra per polis € 20,-
€ 2.500,- extra per polis € 40,-
Duikuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 40,-
€ 5.000,- extra per polis € 80,-
Golfuitrusting
€ 2.000,- extra per polis € 10,-
€ 5.000,- extra per polis € 20,-

Annulering € 40,- € 65,- € 75,-
Garantie-Annulering € 45,- € 75,- € 90,-

* inwonende kinderen en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar, die door verzekerde worden
onderhouden.

De polis- en prolongatiekosten bedragen € 5,50 (met inbegrip van

de jaarlijkse verstrekkingvan nieuwe verzekeringspassen).

Alleen over de premie voor de module Annulering en Garantie-

Annulering is 7% assurantiebelasting verschuldigd.

De premie voor Rechtsbijstand en Hulp & Huur Vervoermiddel is

inclusief assurantiebelasting. Voor de overige rubrieken en de kosten is

geen assurantiebelasting verschuldigd.

Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

DEKKINGSOVERZICHT UITBREIDINGEN PREMIE

KOSTEN / ASSURANTIEBELASTING
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