
Autoverzekering

Scherpe premie
De Autoverzekering van de Europeesche is een uitsteken de 
keuze. Niet alleen vanwege de scherpe premie, maar beslist 
ook door de uitstekende dekking, inclusief hulpverlening 
door de Europeesche Hulplijn. De premie wordt berekend 
op basis van verschillende factoren, zoals de waarde van de 
auto, leeftijd en woonplaats van de bestuurder, schadevrije 
jaren enzovoort. U kunt uw premie gemakkelijk berekenen 
op www.europeesche.nl

De Europeesche Hulplijn: +31 (0)20 65 15 777
■  Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen, 

ziekenhuisopnamen en calamiteiten.
■  Dag en nacht bereikbaar.
■  Professionele ondersteuning door alarmcentrale

SOS International.
■  Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.
■  Snel antwoord op vragen over vergoeding van extra kosten.

Meer weten?
Informeer ook eens naar de andere verzekeringen van de 
Europeesche. Bijvoorbeeld voor uw reis, caravan, motor of 
klassieker. Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten 
over de mogelijkheden bij de Europeesche? Neem dan con-
tact op met uw verzekeringsadviseur. Als specialist hebben 
we ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. U kunt 
ook uitgebreide informatie vinden op www.europeesche.nl

In een noodgeval hebben slachtoff ers vaak een mobiele 
telefoon bij zich, maar hulpverleners weten niet wie ze 
uit de lijst met nummers moeten waarschuwen. 
Sla daarom in uw mobiele telefoon het nummer op van 
de persoon die gebeld moet worden in geval van nood, 
met als naam ICE (= in case of emergency). Dan weten de 
hulpverleners met wie ze contact moeten opnemen, als u 
ze dat zelf niet kunt vertellen.
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Uw auto prima verzekerd
met de Autoverzekering 
van Europeesche Verzekeringen

Uw auto geeft u veel vrijheid om eropuit te trekken of naar 
uw werk te rijden. Een ideaal vervoermiddel voor dagelijks 
gebruik, vrije tijd, plezier, recreatie en vakantie. 
U wilt vanzelfsprekend dat uw auto goed verzekerd is. Met 
de Autoverzekering van de Europeesche is dat uitstekend 
geregeld. De Europeesche is namelijk al jaren de nummer 
één reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek. 

Hulpverlening standaard meeverzekerd
Hulpverlening in Nederland en Europa is standaard 
meeverzekerd. Dat betekent dat als u met pech langs de 
weg staat, u met een simpel telefoontje ter plekke wordt 
bijgestaan door één van de aangesloten hulpdiensten. Deze 
hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn, die dag en 
nacht bereikbaar is op nummer +31 (0)20 65 15 777. Een 
geruststellend idee. 

Verzekering op maat
U kunt uw auto op drie manieren verzekeren:

1. Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Hiermee is schade aan derden tot € 2.500.000,- per 
gebeurtenis gedekt. Ook het rijden met een caravan, 
aanhangwagen of boottrailer is verzekerd. Er geldt géén 
eigen risico, maar schade aan uw eigen auto is niet gedekt.

2. WA/Beperkt casco 
Hiermee heeft u naast uw WA-dekking ook dekking tegen 
schade aan uw auto door onder andere brand, diefstal, hagel, 
storm en transport. Bij reparatie van een beschadigde ruit 
geldt géén eigen risico. Bij ruitvervanging en schade reparatie 
door een herstelbedrijf dat samenwerkt met de Europeesche 
krijgt u 50% korting op het eigen risico van € 130,-. 

3. WA/Volledig casco 
Naast de dekkingen van WA/Beperkt casco bent u met 
WA/Volledig casco ook verzekerd tegen schade door botsen, 
slippen, te water raken en vandalisme. Bovendien is met 
WA/Volledig casco vervangend vervoer bij schade in alle 
gevallen gedekt. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt 
een hoger eigen risico.

Plezierige extra’s
De verzekeringen met WA/Beperkt casco en WA/Volledig 
casco bieden u plezierige extra’s. De meeste accessoires zijn 
bijvoorbeeld altijd meeverzekerd. En geluidsapparatuur is 
meeverzekerd tot een maximum van € 500,-. Wanneer u 
uw auto door diefstal moet missen, ontvangt u zolang uw 
auto nog niet is teruggevonden een uitkering van € 12,50 
per dag gedurende maximaal 30 dagen.

Uitbreidingen
U kunt uw Autoverzekering van de Europeesche aan-
vullen met Woonplaatsservice. U kunt dan rekenen op 
uitgebreide pechhulp, ook als de auto bij u voor de deur 
staat. Ongevallen inzittenden geeft dekking bij blijvende 
invaliditeit of overlijden van u en uw passagiers. 
Met Verhaal service-extra of Motorrijtuigrechtsbijstand 
kunt u uw verzekering uitbreiden met juridische hulp, 
bijvoorbeeld in het geval van verhaalschade en 
schadeclaims bij letsel.


