
Wie is verzekerd?
Iedereen die regelmatig op reis gaat en daarvoor niet telkens een aparte verzekering wil afsluiten, 
is met de Doorlopende Reisverzekering van de Europeesche prima verzekerd. Eén keer regelen en u 
bent meteen voordelig verzekerd tijdens al uw vakanties, stedentrips en tussentijdse uitstapjes.

Waarom deze verzekering?
Het hele jaar door bent u tijdens uw vakanties altijd en overal verzekerd van persoonlijke hulp in uw 
eigen taal. De Europeesche Hulplijn staat dag en nacht voor u klaar om u te helpen bij pech, ongeval 
of ziekte. Onvoorziene kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten en telecommunicatiekosten, zijn 
standaard meeverzekerd. Ook schade aan logiesverblijven is standaard gedekt. U kunt de verzekering 
uitbreiden voor onder andere bagage, geneeskundige kosten, ongevallen en wintersport. De 
Topdekking biedt de meest complete bescherming. 

Een verstandige uitbreiding is de Doorlopende Annulering. Hiermee bent u het hele jaar door 
verzekerd tegen de kosten van annulering of plotselinge onderbreking van uw vakantie. Met de 
Garantie-Annulering wordt zelfs de volledige reissom vergoed als u slechts een deel van de vakantie 
heeft moeten missen.

Wat wordt er uitgekeerd?
Persoonlijke hulpverlening en buitengewone kosten worden altijd tegen kostprijs vergoed. Kijk 
voor meer informatie over de verzekerde bedragen op www.europeesche.nl of informeer bij uw 
tussenpersoon of reisbureau. 

Belangrijke voordelen
 Eén keer regelen en al uw vakanties zijn altijd verzekerd
 Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
 Gunstige premie
 Snelle uitkering bij schade
 Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd

Scherpe premie
De premie is afhankelijk van verschillende factoren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor werelddekking of 
alleen voor Europa. Ook de uitbreidingen die u kiest zijn bepalend voor het uiteindelijke premiebedrag. 
Bereken uw premie op www.europeesche.nl of informeer bij uw tussenpersoon of reisbureau.

Waarom Europeesche Verzekeringen?
De Europeesche is de specialist in reis- en recreatieverzekeringen. Bij ons bent u uitstekend verzekerd, 
tegen een scherpe premie. 
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