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Uw zakenreis compleet verzekerd met
de Business Travel Insurance van
Europeesche Verzekeringen
Vaak vertrouwen zakenreizigers op de verzekering van hun werkgever of op hun eigen
doorlopende reisverzekering. Zij denken dat ze goed verzekerd op zakenreis gaan,
maar helaas is dit meestal niet het geval. Daarom is het voor u belangrijk om na te
gaan of uw zakenreizen goed verzekerd zijn.
Met de Business Travel Insurance van Europeesche Verzekeringen bent u tijdens uw
zakenreizen altijd uitstekend verzekerd. Als dé specialist op het gebied van
zakenreisverzekeringen weet de Europeesche wat u als zakenreiziger nodig heeft.
Met steunpunten over de hele wereld kunnen wij u altijd en overal professionele hulp
bieden. Wat het probleem ook is.

Compleet verzekerd
De Business Travel Insurance biedt u een complete verzekering met verschillende
dekkingen, waaronder:
Wereldwijde hulpverlening
Eén telefoontje naar de Europeesche Hulplijn (+31 20 65 15 777) is voldoende om snelle
en professionele hulp te krijgen bij medische problemen, ongevallen, calamiteiten of
noodzakelijke terugkeer naar Nederland. Dag en nacht, 7 dagen per week, wereldwijd.
Professioneel medisch advies
De Europeesche Hulplijn staat met raad en daad voor u klaar en geeft u zo nodig een
professioneel medisch advies. Het kan daarbij gaan om het gebruik van medicijnen en
pijnstillers, maar ook om verwijzing naar een arts of ziekenhuis. De Europeesche
Hulplijn weet hoe de medische dienstverlening in de verschillende landen is geregeld.
Daardoor bent u er zeker van dat u altijd wordt verwezen naar een betrouwbare arts
en/of een goed ziekenhuis.
Rechtshulp en extra kosten
Kosten die u moet maken om in geval van nood snel de gewenste hulp en ondersteuning
te krijgen, zijn verzekerd. Dus ook rechtsbijstand, telecommunicatiekosten en extra reisen verblijfkosten.
Zeker van uw zaak
Mocht uw zaakwaarnemer in Nederland plotseling door onvoorziene gebeurtenissen
uitvallen, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het afbreken van uw reis.
Andersom is ook mogelijk. Als u, door onverwachte omstandigheden, uw werk tijdens
een zakenreis niet kunt uitvoeren, dan kunt u kosteloos uw vervanger laten overkomen.

Aangepast aan uw wensen
Wat u ook doet, wat u ook meeneemt en wat de omvang van uw bedrijf ook is, de
Business Travel Insurance verzekert u op maat. Beschadiging of diefstal van zaken als
laptops, collectiekoffers, pda’s en speciale gereedschappen of instrumenten kan dus altijd
doeltreffend worden verzekerd. Ander maatwerk is mogelijk met uitbreidingen als:
■ Geneeskundige kosten
■ Ongevallen
■ Bagage
■ Geld
■ Autohulp en autohuur
■ Annulering zakenreizen
Met al deze mogelijkheden helpen wij u om een maatpakket samen te stellen dat exact
aansluit op uw specifieke wensen en situatie. Zo bent u op zakenreis altijd goed
verzekerd, zonder overlapping in de dekking. Ook zakenreizen binnen Nederland kunt
u meeverzekeren, evenals uw privévakanties.

