
europeesche K¤P¤€ 
verzekeringen 

Polisblad Business Travel Insurance 

Polisnummer 004-2754228 

Adviseur Verzekeringnemer 

Zicht, risico- en verzekerings Stichting NWO-I 

Postbus 769 Postbus 3021 

2900 AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL 3502 GA UTBECllT 

Telefoon: 010 - 272 41 00 

Verzekeringsvoorwaarden 

Ingangsdatum 08-01 -2018 
Einddatum 08-01 -2019 

Steeds verlengd met 12 maanden 
Clausules 1747, 1628, 99856 
Verzekeringsgebred Wereld 

Geschatte aantai buitenlandse reis- 18000 

en verbiijfsdagen 

Algemene voorwaarden 12BTi_01-2016 

U vindt de voonrvaarden van uw verzekering Op onze website http://IA/vviAr.eur0peesche.nI/voonzvaarden". 
Wij raden u aan deze goed door te nemen. 

Dekking Verzekerd bedrag 

Annulering zakenreizen € 10.000,00 

Basisdekking Zie voorwaarden 

Geneeskundige kosten Zie voorwaarden 

Ongevallen - overlijden € 12.500,00 

Ongevallen - blijvende invaliditeit € 50.000,00 

Bagage € 5.000,00 

Premieberekening 

Premie per 12 maanden bedraagt € 22.709,00 

Te verrekenen premie tot 08-01-2019 € 22.709,00 

Kosten € 11,50 

Assurantiebeiasting € 84,00 

Totaal te betalen € 22.804,50 

Utrecht, 09-12-2017 

Europeesche Verzekeringen, handelsnaam van E 

ASR Schadeverzekering N.\/., l·<vI< 30031823, Utrecht 

ooui1.uoo»»sro¤srs
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verzekeringen 

Polisblad Business Travel Insurance 

Polisnummer OO4-2754228 

Clausules 

1747 Geneeskundige kosten
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europeesche K¤Pl<·> 

verzekeringen 

Clausule Geneeskundige kosten 

Heeft u Geneeskundige kosten verzekerd? Dan gelden hien/oor de volgende regels. 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
- Deze dekking biedt een aanvulling op de wettelijk verplichte Nederlandse 
zorgverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen vergoedt wat de 
zorgverzekering niet of onvoldoende vergoedt. 

 l-leeft u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering'? Ot biedt uvv 

zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling waar u 

de geneeskundige kosten moet maken? Dan ontvangt u ook geen vergoeding op grond 

van de dekking Geneeskundige kosten. 
 Wij mogen een machtiging van u vragen, om uw medische gegevens op te 
vragen. 

- Wij vergoeden alleen als u een van deze bewijzen aan ons kunt geven: 
- het uitkeringsbericht van uw zorgverzekeraar met de kopie van de 
rekeningen, of 

- de originele medische rekeningen. 

WAT lS \/ERZEKERD'? 
U bent verzekerd voor: 
- medisch noodzakelijke geneeskundige zorg: 
- medisch noodzakelijke tandheelkundige zorg voor uw natuurlijke gebit: 

 de e><tra reiskosten die u maakt van en naar de instelling die de zorg 

verleent. 

De noodzaak voor deze medische zorg is tijdens uw reis ontstaan en u kon deze 
niet voorzien toen u op reis ging. Een erkende en bevoegde zorgverlener moet 

deze noodzakelijke medische zorg verlenen. 

KWAUTEIT VAN NlEDlSCl-iE ZORG 
Wij willen de kwaliteit van de geneeskundige behandeling en de goede 

samenwerking met ziekenhuizen en artsen garanderen. Daarom mogen vvij bepalen in 
welk ziekenhuis en door welke arts u zich moet laten behandelen. 

WAT lS NlET \/ERZEKERD? 
De volgende zaken vallen niet onder de dekking Geneeskundige kosten: 
- het vrijwillig eigen risico van uw zorgverzekering; 
- geneeskundige zorg die het gevolg is van ski en snowboarden. ls 

(\/lünterjsport meeverzekerd? Dan is deze zorg wel verzekerd; 
 behandelingen, onderzoeken, geneesmiddelen en verbandmiddelen die niet 

zijn voorgeschreven door bevoegde artsen: 
- geneeskundige zorg in een priv lniek, zonder dat u hierover heeft 

overlegd met de Europeesche Hulplijn; 
 tandheelkundige behandeling of reparatie van kunstelementen van uw gebit, 
zoals kronen, stifttanden en kunstgebitten. 

Wij vergoeden geneeskundige en tandheelkundige zorg ook niet als: 
 uw reis als doel heeft om die behandeling in het buitenland te ondergaan. 
Heeft die behandeling medische gevolgen? Dan vergoeden wij ook de kosten van 
die gevolgen niet; 
- de noodzaak voor de behandeling niet is ontstaan tijdens de reis. 

, 
WAT VERGOEDEN WE?

l 

Utrecht, 09-12-2017 

Europeesche Verzekeringen, handelsnaam van ä 

ASR Schadeverzekering N.\/., I·<vl< 30031823, Utrecht ä 
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europeesche K¤P¤¤ 
verzekeringen 

Wij vergoeden het volgende: 
- Bij geneeskundige zorg vergoeden wij de kostprijs in aanvulling op een 
Nederlandse zorgverzekering. 
- Het bedrag aan tandheelkundige zorg dat wij maximaal vergoeden, hangt af 

van de verzekering die u heeft gekozen. 
- Heeft u tijdens de reis noodzakelijke reiskosten gemaakt van en naar de 

plaats waar de geneeskundige behandeling plaatsvond? Dan ontvangt u een 
kilometervergoeding volgens de Ietselschaderlchtlljn (zie 

vvww.deIetselschaderaad.nl). 

ALLEEN VEFiGOEDlNG NA CONTACT NIET DE HULPLIJN 
Heeft u hulp nodig? Neem dan als dat mogelijk is, eerst contact op met de 
Europeesche Hulplijn via telefoonnummer +31 20 - 651 57 77. Wij vergoeden deze 

kosten alleen als u ze heeft gemaakt in overleg met en met goedkeuring van de 

Europeesche of de Europeesche Hulplljn. 

Alle overige bepalingen in de voorwaarden blijven van kracht. 

Clausules 

1628 Clausule Buitenlandse stationering 

De in de Algemene Voorwaarden genoemde bijzondere bepaling ̀ Buitenlandse 
Stationeringj; is van toepassing. 

Clausules 

99856 BOl”lUSUiïKSViI’lQ 2014 

Hierbij wordt aangetekend dat de bonusregeling conform onderstaande regeling 

wordt toegepast: 

Bonusregeling; 

Aan het einde van elk contractjaar zal, bij voldoende positief resultaat. een 

bonus worden verstrekt. 

De bonus bedraagt: ‘ 

20% van 70% van de brutopremie over het verstreken contractjaar verminderd met 
de door de Europeesche en/of SOS International gemaakte kosten en eventuele 
resenxeringen verbandhoudend met deze polis over het betreffende oontractjaar. 

Premie 2016 22.709,- 

./. schade 3.392,55 

19.317,45 

20% van 70% komt uit op een restitutie van 2.704,44 cr. 

Utrecht, 09-12-2017 

Europeesche Verzekeringen, handelsnaam van ä 
ASR Schadeverzekering N4\/., KvK 30031823, Utrecht ë 
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