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Welke diensten zijn verzekerd? 
Reisannulering  

1. Annuleringskosten bij annulering voor vertrek tot de gekozen reisprijs 

! Indien de verzekering later dan 3 dagen na het boeken van de reis wordt afgesloten dan zijn alleen gebeurtenissen vanaf de 
10e dag na het afsluiten van de verzekering gedekt (met uitzondering van ongeval, overlijden of natuurramp). 

Afbreking van de reis  

2. Vergoeding van de geboekte, niet benutte reisdiensten tot de gekozen reisprijs 

Vertraagde heenreis  

3. Vergoeding van de additionele overnachtings- en maaltijdkosten tijdens de heenreis tot € 400,- 

Onvrijwillige vakantieverlenging  

4. Vergoeding van de additionele overnachtings- en maaltijdkosten in de vakantieplaats tot € 2.000,- 

Zoektocht en redding incl. helicopterredding  

5. Zoek- en reddingskosten bij ongeval, nood in de bergen of op zee tot € 7.500,- 

24-uurs-alarmnummer en directe hulp ja 
 

 
De in het vergoedingsoverzicht vermelde verzekerde bedragen begrenzen de vergoeding van de verzekeraar voor alle verzekerde gebeurtenis-
sen. Wanneer u een Hotelannulering Plus voor meerdere, gezamelijk reizende personen afsluiten, gelden de verzekerde bedragen voor alle 
personen samen gerekend. 

Waar geldt verzekeringsdekking? 
De verzekeringsdekking geldt voor geografisch Europa, Rusland, alle landen en eilanden aan de Middellandse Zee, Jordanië, Madeira, de 
Azoren en de Canarische Eilanden, met uitzondering van Syrië en de Krim. 

Welke contractuele basis is van toepassing? 
Als basis van de overeenkomst gelden de engelse EUROPÄISCHE travel insurance conditions (Hotel Industry) 2021 (ERV-RVB Hotel 
Industry 2021). 
Het Oostenrijkse recht is van toepassing. 

Premies 
voor een reis van maximaal 31 dagen in Europa 

Reisprijs tot Premie Reisprijs tot Premie 

€ 200,- € 11,- € 2.500,- € 143,- 
€ 300,- € 17,- € 3.000,- € 172,- 
€ 400,- € 23,- € 3.500,- € 200,- 
€ 500,- € 29,- € 4.000,- € 229,- 
€ 600,- € 34,- € 4.500,- € 258,- 
€ 800,- € 46,- € 5.000,- € 286,- 

€ 1.000,- € 57,- € 6.000,- € 344,- 
€ 1.200,- € 69,- € 7.000,- € 401,- 
€ 1.400,- € 80,- € 8.000,- € 458,- 
€ 1.600,- € 92,- € 9.000,- € 515,- 
€ 1.800,- € 103,- € 10.000,- € 573,- 
€ 2.000,- € 115,- € 12.000,- € 687,- 

    

 
 
 
 
 

Sluit u voor meerdere gezamelijk reizende personen de 
Hotelannulering Plus af, selecteer dan a.u.b. de premie voor 
de reisprijs voor alle personen (inklusiv kosten voor 
eventuele geboekte reiskosten en -diensten). 
Let op: het verzekerde bedrag voor reisannuleringen per 
boeking/verzekerde gebeurtenis is maximaal € 12.000,-. 
 

Wat moet je in geval van een schaden doen?  
 

Schadeclaims zo snel mogelijk te melden via 
• Online schademelding op  
   www.europaeische.at/service/schaden-melden 
   Voordeel: nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, ontvangt u  
   onmiddellijk uw schadenummer met informatie over hoe het nu  
   verder moet. Bovendien kunt u ook de vereiste documenten  
   onmiddellijk uploaden. 
• E-mail naar schaden@europaeische.at  
• Post naar Europäische Reiseversicherung AG 
  Schaden-Management  
  Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
 

In geval van nood, zo snel mogelijk het 24-uur noodnummer bellen:  
                    +43 1 50 444 00 
 

Bij vragen, is ons schadebeheerteam ook telefonisch bereikbaar: 
Tel: +43 1 317 25 00-73901. 

Wie is de verzekeraar? 
Europäische Reiseversicherung AG,  
Plaats van vestiging Wenen. Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Tel.: +43 1 317 25 00, E-mail: info@europaeische.at   
europaeische.at, Handelsregister HG Wien FN 55418y. 
Ons informatieoverzicht over gegevensverwerking is beschikbaar op 
europaeische.at/datenschutz of kan worden opgevraagd bij onze klantenservice. 

Toezichthoudende instantie: FMA Financiële Markt Autoriteit, afdeling: 
verzekeringstoezicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wenen. 

Europäische Reiseversicherung AG behoort tot de bedrijvengroep van Assicurazioni 
Generali S.p.A., Triëst, ingeschreven in het verzekeringsregister van de IVASS onder 
nummer 026. 
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