Tijdelijke polis Golden Travel Insurance

Een complete bescherming met één van onze combiformules

Tijdelijke polis Golden Travel Insurance

Jaarpolis Go Safe

Jaarpolis Go Safe

Verminderd tarief: geniet van onze kortingen!
Is een basisannuleringsverzekering reeds inbegrepen via uw reisorganisator? Of
betaalt u via uw creditcard Gold die een annuleringswaarborg bevat? Dan geniet
u van interessante kortingen op uw Golden Travel Insurance (met annulering).

Vertrek gerust op reis dankzij één van onze all-in-one oplossingen. Elk pakket bestaat uit een aantal zorgvuldig samengestelde waarborgen. Ze zijn niet alleen voordelig,
maar bieden u ook een volledige bescherming.

Afzonderlijke waarborgen

All-in-one polis met annulering
Golden Travel Insurance Full Option

Annulering en vakantieonderbreking
Bijstand Personen
Europa of wereldwijd
Optie: met wintersport of andere sport*
Bijstand voertuig
Enkel als aanvulling op Bijstand personen of op de formules Full Option en Assistance Plus

Bijstand voertuig
Caravan of aanhangwagen gratis inbegrepen
Optie vervangwagen in het buitenland
Bagage
Maximaal verzekerbaar bedrag: € 5.000/persoon
Lichamelijke ongevallen
Maximaal verzekerbaar bedrag overlijden/invaliditeit: € 125.000/persoon

Tijdelijke polis Golden Travel Insurance, enkele + punten

 Mogelijk om een onbeperkt aantal personen per reis te verzekeren, tot
€ 20.000/pers. in annulering en vakantieonderbreking
 Als aanvullende waarborg annulering voor een jaarpolis indien de dekking in de
jaarpolis onvoldoende is voor een welbepaalde reis
 Juridische bijstand
Voor wie?
 Individueel, voor het gezin, groepen, gedomicilieerd in landen van de Europese
Unie (28) of in Zwitserland
 Voertuigen tot 15 jaar oud, ingeschreven in België
Wanneer onderschrijven?
Ten laatste de dag voor vertrek. Indien u een waarborg annulering neemt:
 Bij vertrek binnen de 30 dagen: de dag van de reserveringsaanvraag
 Bij vertrek na 30 dagen: binnen de 5 kalenderdagen volgend op uw
reserveringsaanvraag

All-in-one polis met annulering
Go Safe Full Option

Wintersport en vele andere sporten zijn eveneens gedekt.
 Annulering en vakantieonderbreking
 Bijstand
- Repatriëring, opsporings- en reddingskosten
- Medische kosten
 Lichamelijke ongevallen
 Bagage
 Vertraging
 Home Assistance
 Burgerlijke aansprakelijkheid - Privéleven

tot €

20.000/pers.

onbeperkt
tot € 2.000.000/pers.
tot €
25.000/pers.
tot €
2.500/pers.
tot €
100/pers.

All-in-one polis met annulering
Golden Travel Insurance Full Option All Risks

Deze formule voorziet bovenstaande waarborgen en kapitalen, met als extra
onze exclusieve waarborg: Annulering All Risks.

All-in-one polis zonder annulering
Golden Travel Insurance Assistance Plus
 Europa of wereldwijd
 Vakantieonderbreking
 Bijstand
- Repatriëring, opsporings- en reddingskosten
- Medische kosten
 Lichamelijke ongevallen
 Bagage

tot €

10.000/pers.

Deze formule kunt u afsluiten op individuele of familiale basis. De Europese
biedt u verschillende standaard vergoedingslimieten in annulering:
 Annulering en vakantieonderbreking, vergoedingslimiet te kiezen tussen:
- Max. € 2.500/persoon
Max. € 12.500/gezin
- Max. € 5.000/persoon
Max. € 25.000/gezin
- Max. € 7.500/persoon
Max. € 37.500/gezin
- Max. € 10.000/persoon*
Max. € 50.000/gezin*
 Bijstand
- Repatriëring, opsporings- en reddingskosten
onbeperkt
- Medische kosten
tot € 2.000.000/pers.
 Lichamelijke ongevallen
tot €
25.000/pers.
 Bagage
tot €
2.500/pers.
 Vertraging
tot €
100/pers.

All-in-one polis met annulering
Go Safe Full Option All Risks | Uniek op de markt !

Vul uw waarborg annulering aan met All Risks. Dan geniet u niet alleen van
de hierboven vermelde waarborgen, maar wordt u terugbetaald voor een bijna
onbeperkt aantal annuleringsredenen. Inderdaad, elke tastbare en verifieerbare
reden is gedekt door deze formule. De Europese is de enige maatschappij die zo
ver gaat in naar waarborg « Annulering »!

onbeperkt
tot € 2.000.000/pers.
tot €
12.500/pers.
tot €
1.250/pers.

Optie: met wintersport of andere sport*

Mogelijke uitbreidingen, zowel voor onze tijdelijke als voor onze jaarlijkse combiformules: bijstand voertuig(en) en bijstand vervangwagen in het buitenland.

Afzonderlijke waarborgen
Annulering en vakantieonderbreking
Deze formule kan op individuele of familiale basis genomen worden.
De Europese stelt u volgende standaardlimieten in annulering voor:

Verzekerd bedrag tot

Individueel
€ 2.500/persoon
€ 5.000/persoon
€ 7.500/persoon
€ 10.000/persoon*

Max.
Max.
Max.
Max.

€
€
€
€

Familiaal
12.500/gezin
25.000/gezin
37.500/gezin
50.000/gezin*

Bijstand**
Individueel
Zonder, met 1 of meerdere voertuigen
Familiaal
Zonder, met 1 of meerdere voertuigen
Optie vervangwagen in het buitenland
Optie bijkomende vervangwagen in het buitenland***

Jaarpolis Go Safe, enkele + punten

 Medische kosten ten gevolge een ongeluk, tot € 3.750. Zelfs in België in uw
tuin
 Kapitaal overlijden/blijvende invaliditeit na eender welk type ongeval buiten
uw domicilie
 Reizen < € 150/persoon zijn eveneens gedekt
 Verblijven < 3 dagen zijn eveneens gedekt
 Onbeperkt aantal reserveringen gedekt tot € 50.000/gezin, max. € 10.000/pers
Voor wie?
 Individueel of voor het gezin, gedomicilieerd in België
 Voertuigen tot 15 jaar oud, ingeschreven in België
 De formule « familie » dekt het ganse gezin (personen gedomicilieerd op
hetzelfde adres), ongeacht het aantal personen.
Alle gezinsleden blijven verzekerd, zelfs tijdens gelijktijdige reizen naar
verschillende bestemmingen
Wanneer onderschrijven?
 Zonder annulering: tot de dag voor vertrek
 Met annulering: tot 30 dagen voor vertrekdatum, behalve voor last-minutes.
Hiervoor onderschrijft u op de dag van reservering

*
*Behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband.
Voor de Golden Travel Insurance geldt een poliskost van € 3,00/polis.

Max.
Max.
Max.
Max.

Reizen duurder dan € 10.000 per persoon kunnen eveneens verzekerd worden mits het opmaken van een tijdelijke en
aanvullende polis Golden Travel Insurance. Consulteer uw reisagent of makelaar.
** Voor verblijven van langer dan 180 dagen in het buitenland (studenten,expats,..), gelieve de Europese te contacteren.
*** De waarborg “Vervangwagen in het buitenland” kan enkel onderschreven worden als aanvulling op een formule met
“Bijstand voertuig”.

A la carte: afzonderlijke waarborgen (tijdelijke of jaarpolis)

Annulering en vakantieonderbreking | ZONDER vrijstelling

Annulering tot € 20.000/pers.
 Zeer compleet: meer dan 30 redenen om uw vertrek uit te stellen of te
annuleren zijn gedekt
 Hoogwaardige waarborg voor voorafbestaande ziekten
 Verlies van, of nieuw werk, zwangerschapscomplicaties, 2de zit, echtscheiding, enz...
Vakantieonderbreking tijdens uw verblijf tot € 20.000/pers.
Compensatie van de verloren vakantiedagen in geval van vervroegde terugkeer:
 Overlijden van een ouder die in België bleef
 Brand bij u thuis, enz…

Enkele goede redenen om een reispolis via De Europese af te sluiten!







Wij dekken voorafbestaande ziekten, gestabiliseerd of niet bij reservering
Tot 180 opeenvolgende dagen in het buitenland
Bijstand 24/7, wereldwijd
Vanaf uw woning, zelfs voor uw voertuig
Privé- en zakelijke reizen
Tussenkomst bij onmogelijke terugreis door natuurramp of vulkaanuitbarsting

Annulering All Risks | Uniek op de markt tot € 20.000/pers.

Met Annulering All Risks geniet u niet alleen van alle waarborgen van de
formule « Annulering en Vakantieonderbreking », maar kunt u uw reis om bijna
eender welke tastbare en verifieerbare reden annuleren (bv. relatiebreuk; uw
hond of kat is ziek; een storm raast over uw bestemming; overlijden van uw
peter of buur; omwille van professionele redenen….). In dit geval betalen wij
minstens 75% van de door de organisator of leverancier aangerekende annuleringskosten terug.

Bijstand personen|Medische kosten|Repatriëring | ZONDER vrijstelling
De Europese staat u bij en dekt onder andere volgende prestaties:
 Repatriëring/opsporingskosten op zee en in de bergen: onbeperkt
 Medische kosten: € 2.000.000/persoon
 Medische kosten in België, gevolg van een ongeval in het buitenland: € 6.200
 Ski (zelfs buiten de piste), duiken …
 Nieuw ticket bij onmogelijke terugkeer (bv.: vulkaanuitbarsting, ...)
 Hotelovernachtingen bij gedwongen verlenging verblijf wegens sluiting luchtruim

Bijstand voertuig

(max. 15 jaar)

| ZONDER vrijstelling

 Vervangwagen: 5 dagen in België/30 dagen in het buitenland
 Verhoogde tussenkomst bij depannage, slepen, opsturen van wisselstukken,
bewaking, repatriëring voertuig indien nodig, chauffeur, hotelkosten, ...
 Ook voor Marokko, Tunesië, zelfs in het Europese gedeelte van Turkije
 Vervangwagen in heel geografisch Europa behalve in Turkije

a Jaarlijks vakantiebudget van uw familie > € 4.000?
a Meerdere keren weg per jaar?
Opteer voor onze jaarpolis Go Safe, uw beste keuze!

U heeft reeds een ziekteverzekering via de mutualiteit of
een annuleringsdekking via uw creditcard Gold?
Bent u zeker dat u voldoende verzekerd bent? Vergelijk, u zal verbaasd
zijn van de beperkingen van deze waarborgen. Enkele voorbeelden:
 Een doktersbezoek van € 150, de mutualiteit komt slechts tussen voor € 20
 Wie betaalt een zoekaktie van € 10.000 in de bergen of op zee?
 Repatriëring kost snel € 100.000, is dit inbegrepen?
 Een weekend in een ziekenhuis te Miami kan oplopen tot € 45.000

Met de Europese geniet u van een volledige terugbetaling.

Beschadiging, diefstal en niet-aflevering door transporteur
Diefstal uit voertuig of hotelkamer, diefstal of breuk van ski’s
Diefstal, beschadiging of niet-aflevering van rolstoelen en sportmateriaal
Aankopen 1ste noodzaak bij laattijdige afgifte bagage in het buitenland tot € 250

Lichamelijke Ongevallen | ZONDER vrijstelling

 Kapitaal overlijden/blijvende invaliditeit ten gevolge van elk type ongeval
 Elk ongeval is gedekt, niet enkel openbaar vervoer


Uw reisverzekering
Jaarpolis | Tijdelijke polis
Jaarpolis Go Safe
Tijdelijke polis Golden Travel Insurance

De Europese ontving verschillende TM Awards en Decavi trofeeën
voor haar uitmuntende producten.

Vanaf het moment dat u uw verblijf boekt tot uw terugkeer thuis, de
reisverzekeringen van de Europese beschermen u steeds efficiënt en
aan de beste prijs/kwaliteitsverhouding.
Naar de zon of voor uw skivakantie, een weekend Ardennen, citytrips,
een vakantiehuisje, last-minutes of concerten en sportevenementen in
het buitenland of in België. Alleen, in een groep of op zakenreis!
Of u nu boekt via een reisbureau, online boekingssites, voor normale
lijnvluchten of via lowcost maatschappijen.
Vergelijk onze vergoedingslimieten, ze zijn de meest uitgebreide op
de markt.

Bagage | ZONDER vrijstelling








Stel zelf uw waarborgenpakket samen of kies voor één van onze
combiformules.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA via haar
dochtermaatschappij in België, “De Europese” genoemd - Trierstraat 45/1, 1040 Brussel
Tel. 02/220 34 11|Email. travel@europese.be
(Ondernemingsnummer: 0866778241) uitoefenen vanwege de Nationale Bank van België
onder het nummer 2069.
Dit is slechts een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen
zal enkel en alleen de volledige tekst van de verzekeringsvoorwaarden in aanmerking komen. Deze is beschikbaar of
consulteerbaar bij uw reisagent of verzekeringsmakelaar, of op onze website www.europese.be/downloads.
De bepalingen op deze folder alsook de volledige voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2014.

