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En we gaan nog niet naar huis…

Voor hoe lang?

Lang-op-Reisverzekering

Een gewone reisverzekering is meestal geldig voor een
beperkte reisduur. Gaat u langer op reis en gebeurt er
onverhoopt iets vervelends? Dan bent u met de Langop-Reisverzekering van de Europeesche uitstekend
beschermd tegen de eventuele gevolgen.

Dahaag, Nederland! Ik ga een
buitenlands avontuur tegemoet.
Alle mooie plekken en nieuwe indrukken
zal ik koesteren. Reken maar dat ik met
mooie verhalen thuiskom. Het wordt een
onvergetelijke ervaring. En ik zorg dat
ik tijdens de hele reis goed verzekerd ben.
Geen zorgen!

De lange reisduur maakt de Lang-opReisverzekering een uitzonderlijke
verzekering. U kunt deze namelijk afsluiten
voor een maximale reisduur van maar liefst
twee jaar (720 dagen). Wilt u langer dan 360
dagen op reis? Dan kunt u deze verzekering
afsluiten, nadat de Europeesche hiervoor
akkoord heeft gegeven.

Complete basisdekking
Personenhulpverlening
24 uur per dag hulp en advies bij ziekte of een ongeval.
Buitengewone kosten

Bijzondere sporten, inclusief wintersport

Moet u door onvoorziene omstandigheden kosten

U bent ook standaard verzekerd tijdens het beoefenen

maken? Bijvoorbeeld extra reis- en verblijfkosten?

van allerlei sportactiviteiten. Zelfs luchtsporten!

Deze kosten zijn standaard meeverzekerd.
Telecommunicatiekosten

Zo uitgebreid als u maar wilt

Misschien moet u tijdens uw reis of verblijf veel bellen

U kunt uw Lang-op-Reisverzekering aanpassen aan uw

of e-mailen met de Europeesche Hulplijn. Ook die

eigen wensen en behoeften. Dit hangt af van de reisduur,

kosten krijgt u vergoed.
Schade logiesverblijven

de geplande activiteiten en van uw bestemming. Hiervoor

Beschadigt u per ongeluk iets in uw hotel of apparte-

bijvoorbeeld ook uw bagage verzekeren, rechtsbijstand of

ment? Dan is dit opgenomen in de Basisdekking.

ongevallen en geneeskundige kosten.

heeft u de keuze uit verschillende uitbreidingen. U kunt
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Reizen als
een local.

Alex Matatula,
Online Specialist

Verzekerd van goede zorg

Daarom belt u de Europeesche Hulplijn

Een Nederlandse zorgverzekering alleen is in het buitenland

(+31 (0)20 65 15 777)

vaak niet voldoende. Daarom adviseren wij om de dekking

Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen,

Geneeskundige kosten bij uw reisverzekering af te sluiten.

ziekenhuisopnamen en calamiteiten.

Hiermee weet u zeker dat u al uw medische kosten in het

Dag en nacht bereikbaar.

buitenland vergoed krijgt. Zelfs als het om uw verplicht eigen

Professionele ondersteuning door alarmcentrale

risico gaat. Zo komt u achteraf niet voor financiële

SOS International.

verrassingen te staan.

Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.
Adviseert bij eenvoudige medische klachten en over

Ik houd van echte reizen. Een land ontdekken,

Let op: voor deze dekking moet u een geldige Nederlandse

eventueel medicijngebruik. Ook hoort u of u er

genieten van de natuur en leren van de mensen.

zorgverzekering hebben afgesloten.

verstandig aan doet een arts te bezoeken.

De locals leren kennen, samen koken, deelnemen

Kent de beste artsen en hulpdiensten in de buurt

aan het dagelijks leven. Ik ben nieuwsgierig naar de

van uw vakantieadres.

gewoontes en ervaringen mensen uit andere landen.
Ik heb gereisd door Brazilië en Argentinië, Maleisië en
Borneo en Oost-Europa. In Brazilië leerden mijn vriendin
en ik een Argentijns stel kennen, dat we later in Buenos
Aires hebben bezocht. Zij lieten ons de plekken zien
waar zij graag komen en zo werd het een echte local
experience. We maken nu plannen voor een reis van
een jaar naar Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.
Mijn reistip: lees je goed in. Bezoek fora om te weten
welke normen en waarden er gelden. En leer wat
basiszinnetjes in de taal van je reisland. Ga er open
in en wees nieuwsgierig. Je krijgt er onvergetelijke
ervaringen voor terug!
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Dekkingsoverzicht Lang-op-Reisverzekering
Basis
Personenhulpverlening

Premieoverzicht Lang-op-Reisverzekering
Leeftijd tot 35 jaar

Standaard
kostprijs
Basisdekking

Leeftijd vanaf 35 tot 70 jaar

Europa

Wereld

Europa

Wereld

€ 9,-

€ 15,-

€ 13,50

€ 22,50

Telecommunicatiekosten

€ 100,-

Buitengewone kosten Alleen na toestemming SOS International

kostprijs

Bagage

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

Schade vakantieverblijf (Bij schade boven € 25,-)

€ 300,-

Geneeskundige kosten

€ 7,50

€ 10,50

€ 11,25

€ 15,75

Uitbreidingen
U kunt de basisdekking uitbreiden met de volgende rubrieken:
Bagage, totaal

€ 3.000,-

Beeld-, geluids-, en computerapparatuur (incl. software)

€ 1.500,-

Eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis

€ 75,-

Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland

Kostprijs

Gemaakt binnen Nederland

€ 1.250,-

Tandheelkundige kosten

€ 350,-

Eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis

€ 75,-

Ongevallen

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

Rechtsbijstand

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 2,-

€ 2,-

€ 2,-

€ 2,-

Aansprakelijkheid

De premie is afhankelijk van de leeftijd en geldt per persoon, per periode van 30 dagen, ook voor het
resterend aantal dagen. De minimumpremie is € 50,- per persoon. De poliskosten zijn € 5,50.
Over delen van de premie betaalt u assurantiebelasting. Wilt u meer informatie over assurantiebelasting?
Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting.

Ongevallen
- bij overlijden

€ 12.500,-

- bij blijvende invaliditeit

€ 50.000,-

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

€ 2.500,-

Rechtsbijstand
- binnen Europa

kostprijs

- buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis

€ 25.000,-

Aansprakelijkheid

kostprijs

- maximum verzekerd bedrag

€ 500.000,-

- eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis

€ 100,-

De bovenstaande bedragen zijn per verzekerde per reis. Waar dat niet zo is, staat dat vermeld.
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Meer is… een telefoon die het doet
Ook op vakantie heeft u uw smartphone altijd binnen
handbereik. En misschien neemt u ook een tablet mee.
Maar wat als uw telefoon in het water valt? Dan heeft
u geen nummers meer die u kunt bellen, geen camera,
geen internetverbinding. Of stel dat er een barst in
uw tabletscherm komt door een al te wild balspelletje.
U wilt er liever niet aan denken. De Europeesche ook
niet. Daarom bieden wij onze klanten een fikse korting
op de waterproofcases van Sun Business Company.
Deze waterproofcase beschermt tegen water, zand en
stof. Over het scherm van uw telefoon zit een dunne
beschermlaag, waardoor u deze goed kunt bedienen.
De waterproof cases zijn in verschillende formaten
beschikbaar, voor smartphone en tablet.
Iets voor u? Ga naar www.meereuropeesche.nl.

Meer is ook… De sleutel tot uw informatie
Als er iets gebeurt op reis, dan wilt u dat een hulpverlener

hulpverlener direct alle informatie die u belangrijk vindt.

gelijk de juiste informatie bij de hand heeft. Zodat hij of zij

Bijvoorbeeld uw bloedgroep, uw De SOS International

uw familie kan informeren en direct weet welke medicijnen

INFO Tag maakt belangrijke gegevens snel beschikbaar.

u gebruikt. Met de SOS International INFO Tag kan dat.

Als klant van de Europeesche betaalt u slechts € 7,96 voor

Deze Tag is een metalen label voor aan uw kleding, waarop

deze tag. Vul hiervoor tijdens het afrekenproces op SOS

een QR-code staat. Bij het inlezen van die code, ziet de

International INFO Tag de kortingscode in en de korting
wordt gelijk verrekend.
De QR-code die hierop staat, geeft toegang tot alle
informatie die u belangrijk vindt. Dat geeft wel zo’n
onbezorgd gevoel. En als klant van de Europeesche
ontvangt u ook nog eens 20% korting!
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Hulp op Zak

Meer weten

Vakantie, stedentrip of wereldreis: Hulp op Zak is dé

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij de

medische app voor onderweg. Hulp op Zak informeert

Europeesche? Neem dan contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur

u voor elk land ter wereld over vaccinaties en veel

of kijk op www.europeesche.nl.

voorkomende ziekten. Ook bevat de app een uitgebreide
medische vraagbaak, een medisch woordenboek in
negen talen én de nummers van alle Nederlandse
alarmcentrales. De onder de Medisch A-Z opgenomen
informatie is samengesteld en gecontroleerd door medici.
Dit is gebeurd op basis van door medische beroepsgroepen (artsen en apothekers) gevalideerde kennis en
richtlijnen. De app heeft geen internetverbinding nodig,
dus geen onnodige kosten in het buitenland.

Hulp op Zak op een rij
• Informatie per land: in één oogopslag ziet u welke
ziekten vaak voorkomen op uw bestemming.
Handig: u leest ook meteen of u vooraf een inenting
nodig heeft.
• Medisch A-Z: kwallenbeet, ziek of andere medische
zorgen tijdens uw reis? Hulp op Zak geeft uitgebreide
informatie en tips over een groot aantal ziekten en
aandoeningen.
• Woordenboek: een compleet medisch woordenboek in
Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Turks,
Russisch, Pools en Portugees. Wel zo handig als u met een
buitenlandse arts of hulpverlener moet communiceren.
• Alarmcentrale: neem bij gezondheidsproblemen altijd
contact op met uw verzekeraar of hulpverlener in
Nederland. De app bevat de nummers van vrijwel alle
Nederlandse alarmcentrales.
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Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam
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info@europeesche.nl
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