PREMIE

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

De premie is per polis per jaar.

GEZIN
verzekerd bedrag t/m
€
500.000,€ 1.000.000,€ 2.500.000,-

geen eigen risico
€
€
€

45,00
53,50
69,00

€ 100,eigen risico
€
31,50
€
37,45
€
48,30

€ 175,eigen risico voor kinderen
€
36,00
€
42,80
€
55,20

€ 100,eigen risico
€
22,00
€
26,40
€
35,20

€ 175,eigen risico voor kinderen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan
de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook
verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.
Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de
Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

ALLEENSTAANDE
verzekerd bedrag t/m
€ 500.000,€ 1.000.000,€ 2.500.000,-

geen eigen risico
€
€
€

27,50
33,00
44,00

De poliskosten bedragen € 3,50.
Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschuldigd.
Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2001.
Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

Uw verzekeringsadviseur.

PAKKETPOLIS
Als u de Aansprakelijkheidsverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals een
pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Vanaf 2 verzekeringen is er
al sprake van een pakketpolis! Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

AANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERING

610-181 02-03

AANVRAAG AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN
+ + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR PARTICULIEREN

Naam verzekeringsadviseur
Betreft:

 nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

agentennummer
 nee

 ja

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum
Is voorlopige dekking verleend?

 nee

 ja, datum

door

 uw verzekeringsadviseur

 de Europeesche

1 Verzekeringnemer

Schade veroorzaken bij anderen is al vervelend genoeg.
Toch draait u voor de schade op als u hiervoor
aansprakelijk bent. Bij kleine schades is dit nog te
overzien. Maar gaat het om hogere bedragen, dan is een
goede aansprakelijkheidsverzekering van groot belang.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

VERZEKERINGSGEBIED
De verzekering is geldig in de hele wereld.

CONTRACTDUUR
De verzekering kan worden gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

DEKKING
Aansprakelijkheid
Verzekerd is onder meer de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade toegebracht:
● aan een ander persoon of voorwerp
● aan een medeverzekerde voorzover sprake is van letselschade of
rechtstreeks daaruit voortvloeiende schade aan voorwerpen
● bij het belangeloos verrichten van een vriendendienst
● als passagier van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig
● door bepaalde onroerende zaken.
Eigen risico
Het is mogelijk om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico per
gebeurtenis van:
● € 100,- voor iedere schade
● € 175,- voor schade veroorzaakt door kinderen (alleen mogelijk bij
gezinspolis)

van de Europeesche biedt u financiële bescherming. Zowel
bij kleine als bij grote schades. En dat is een plezierig
gevoel.
Deze verzekering is bestemd voor particulieren;
aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen
van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd.

UNIEKE FIRST PARTY DEKKING
Het begrip ‘Opzet’ is tegenwoordig nogal eens in het nieuws.
Iemand opzettelijk letsel toebrengen is onaanvaardbaar gedrag. Het is
dan ook vanzelfsprekend dat verzekeraars dit soort gedragingen
uitsluiten van de dekking. Vervelend wordt het echter wanneer u zélf
iemand aansprakelijk stelt en de verzekeraar van deze persoon een
beroep doet op dezelfde uitsluiting. Wanneer de dader onvermogend is,
bestaat de kans dat uw schade niet wordt vergoed. Een ongewenste
situatie, zeker uit het oogpunt van het slachtoffer.
Daarom heeft de Europeesche een zogenaamde First Party dekking
ontwikkeld. Hiermee kunt u te allen tijde een beroep doen op uw eigen
verzekering. Schade door een geweldsdelict is verzekerd tot € 50.000,-.
Een unieke dekking waardoor u nooit in de kou komt te staan.

UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is onder meer de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade:
● die (in)direct verband houdt met molest
● door opzettelijk wederrechtelijk handelen of nalaten
● door seksuele gedragingen
● door bepaalde voertuigen
● door wapens waarvoor verzekerde geen vergunning heeft.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

naam en voorletters

geboortedatum

straat

huisnummer

plaats

postcode

telefoonnummer

nationaliteit

huidig beroep

bank-/gironummer

m v

2 Te verzekeren bedrag
 € 500.000,-  € 1.000.000,-  € 2.500.000,3 Gewenste dekking
 gezin, met een eigen risico van
 geen
 € 100, € 175,- voor kinderen
 alleenstaande, met een eigen risico van  geen
 € 100,4 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 5)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro
 per automatische incasso
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
5 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden
 per 3 maanden
 per maand
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
Let op! Vraag 6 volledig invullen.
6 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja, graag toelichten
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Aansprakelijkheidsverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende
polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt
deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl
Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX AmsterdamZuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.
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