Polisaanhangsel 002a

Business Travel Insurance Collectief

Polisnummer / polisbladnummer : 004 -

Dit polisaanhangsel geeft aanvullende informatie over de clausule Vakantiereizen.
Op de clausule Vakantiereizen zijn de polisvoorwaarden Business Travel Insurance 341-901 van
toepassing. U ontvangt deze polisvoorwaarden samen met dit polisaanhangsel. De verzekerde bedragen
in genoemde polisvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden vervangen door onderstaande
verzekerde bedragen.
De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis.
Hulpverlening
Buitengewone kosten
Telecommunicatiekosten
Schade logiesverblijf
(alleen indien de schade hoger is dan € 25,-)
Persoonlijke rechtsbijstand
− In Europa
− Buiten Europa per gebeurtenis
Geneeskundige kosten
− Gemaakt buiten Nederland
− Gemaakt in Nederland
− Tandheelkundige kosten
Ongevallen
Bij overlijden
− Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer
Bij algehele blijvende invaliditeit
− Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer

kostprijs
kostprijs
€
100,€
250,-

Geld
per reis per polis
Autohuur (toestemming SOS International noodzakelijk)
maximaal per polis per reis
Bagage Totaal
waarvan ten hoogste voor;
• de volgende kostbaarheden:
beeld- en geluids- en computerapparatuur (incl. Software)
sieraden
horloges
autoslederadio per polis
(auto)telecommunicatieapparatuur (w.o. mobiele telefoons) inclusief beltegoed, per polis
• beeld-, geluids- en informatiedragers, per polis
• per (zonne) bril /set contactlenzen
• per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (incl. aan- en toebehoren)
• per fiets (incl. aan- en toebehoren)
• kunstgebitten / kunstmatige gebitselementen
• op reis meegenomen geschenken, per polis
• tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis
• huur tent, per polis
• Reisdocumenten
Eigen risico per reis per polis
* per reis per polis maximaal 2-maal dit bedrag

€

500,-

€

2.500,-

€

2.500,-*

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.250,-*
250,-*
250,-*
250,100,50,250,250,250,250,250,250,250,250,kostprijs
50,-

Amsterdam, 19 september 2013
Europeesche Verzekeringen
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€

kostprijs
5.000,-

€
€

kostprijs
1.000,250,-

€ 25.000,€ 2.500,€ 75.000,€ 2.500,-

€

