Checklist verzekeringscheck
In Europeesche Online kun je via de functionaliteit ‘Zoeken polissen’ heel gemakkelijk een
verzekering opzoeken en raadplegen.
De volgende vragen zijn relevant voor het eventueel aanpassen van de verzekering:
Gezinssamenstelling:
Zijn alle kinderen van jouw klant bijgeschreven op de verzekering (of juist uitgeschreven als
ze verhuisd zijn)?
Heeft jouw klant elders een verzekering en zijn alle kinderen jonger dan 5 jaar? Oversluiten
naar Europeesche Verzekeringen geeft groot premievoordeel zolang de kinderen inwonend
zijn.
Bestemming:
Heeft jouw klant Europadekking of Werelddekking? Komt dat nog wel overeen met de reizen
die hij of zij nu maakt?
Medische Kosten:
Buiten de EU is de dekking van medische kosten van de zorgverzekering vaak beperkt. Voor
vergoeding van medische kosten heeft jouw klant een reisverzekering met dekking voor
geneeskundige kosten nodig.
Zelfs in landen in Europa lopen de kosten snel op. Spanje, Turkije, Griekenland, Portugal,
Oostenrijk, Egypte zijn landen waar reizigers al snel in een in een privé-ziekenhuis worden
opgenomen met hoge zorgkosten. De zorgverzekering vergoedt maximaal één of twee keer de
zorgkosten zoals deze in Nederland gebruikelijk zijn. Voor vergoeding van de extra kosten heeft de
jouw klant een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten nodig.
Vervoer:
Gaat de verzekerde met een eigen auto op vakantie? Zo ja, is de dekking Hulp en Huur
vervoermiddel wel meeverzekerd? Voor lease auto’s is dit vaak niet nodig.
Rechtsbijstand:
Vakantiegangers kunnen in vreemde situaties terechtkomen als ze op reis zijn. Zo kunnen ze bij
verkeersongelukken buiten hun schuld zeer hoge claims krijgen of direct met justitie in aanraking
komen. Wanneer jouw klant veel activiteiten zelf organiseert, is een dekking voor reisrechtsbijstand
(en daarbij toegang tot een advocaat/borg) het overwegen waard.
Sport:
Deelname aan bijzondere sporten is niet bij alle verzekeraars altijd verzekerd, terwijl de kans op
ongelukken groot is. Controleer of de sportieve activiteit van jouw klant is gedekt door de afgesloten
reisverzekering. Bij de Europeesche zijn alle sporten standaard meeverzekerd. Alleen voor skiën en
snowboarden moet een aanvullende dekking worden afgesloten.
Bagage:
Wat is de waarde van de bagage? En is deze waardevol voor jouw klant? Zo ja, dan is het
wellicht verstandig deze extra te verzekeren. Let hierbij op de submaxima per categorie vooral met
het oog op elektronica.

Annulering:
Heeft de verzekerde een annuleringsdekking of annuleringsverzekering?
Maakt de verzekerde duurdere of goedkopere reizen dan voorheen? Sluit een aanvullende
annuleringsverzekering bij wanneer de verzekerde som te weinig blijkt.
Alles gecheckt?
Met een goede reisverzekering bij Europeesche weet je zeker dat je klant goed verzekerd is.
Bespreek met je klant een eventuele overstap van een andere verzekeraar naar Europeesche.
Deze sluit je gemakkelijk af in Europeesche Online.
Heeft je klant al een Doorlopende Reisverzekering van Europeesche? Voer zelf de wijzigingen door in
Europeesche Online via de functionaliteit ‘muteren polis’.
Zo zorg jij er gemakkelijk en snel voor dat je klant goed verzekerd is én blijft!

