
Tariefkaart - Specifieke doelgroepen

VZW

Zonder personeel
Basis € 131
Uitgebreide waarborg Verbintenissenrecht € 212

Met personeel

Aantal 
personeelsleden Basis Arbeidsrecht en 

sociaal recht
Beperkte contractuele 

geschillen

1-5 € 131 + € 82 + € 199

6-10 € 131 + € 124 + € 199

11-15 € 131 + € 165 + € 199

16-20 € 131 + € 206 + € 199

21-25 € 141 + € 247 + € 199

26-30 € 151 + € 273 + € 199

31-35 € 162 + € 314 + € 199

36-40 € 172 + € 355 + € 199

41-45 € 182 + € 397 + € 199

46-50 € 193 + € 438 + € 199

> Vanaf 51 personeelsleden: contacteer ons via polisbeheer@euromex.be  
of 03 451 45 51.

Landbouw

tot 1 actieve persoon € 285
tot 3 actieve personen € 320
tot 5 actieve personen € 395
tot 7 actieve personen € 525
tot 10 actieve personen € 875

Manege en paardenstoeterij
Recreatieve paardensport & lokale competities 
tot 3 actieve personen € 335
meer dan 3 actieve personen € 850

i Het aantal actieve personen wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal personen op 
jaarbasis. Onder actieve personen verstaan wij de zaakvoerders, werknemers, uitzendkrachten, 
flexwerkers, stagiairs, jobstudenten en seizoensarbeiders.

 • Voor de berekening tellen we de zaakvoerders en medewerkers zonder rekening te houden met de 
graad van tewerkstelling (voltijds en deeltijds).

 • Voor alle uitzendkrachten, flexwerkers, stagiairs, jobstudenten en seizoensarbeiders samen, rekenen 
we 1 persoon per (begonnen schijf van) 5 personen.

 • De meewerkende inwonende gezinsleden moeten niet worden meegeteld, behalve als ze zaakvoerder 
zijn.

Medische beroepen  ✔

All-risk Medicus 
Medicus per medicus € 220
> korting € 110 voor starter *
Stagiair per stagiair € 110
Assistent per assistent € 110

All-risk Medicus Forte
Medicus per medicus € 330
> korting € 110 voor starter *
Stagiair per stagiair € 220
Assistent per assistent € 220

* Een medicus is een “starter” wanneer hij dit product onderschrijft in het jaar van de eerste inschrijving 
van zijn eenmanszaak of vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De korting geldt tot 
drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de polis.



Piloot
Bemande luchtvaart alle types

PPL (privé-vluchten) € 125
CPL (professioneel)  € 155
ATPL (lijnvluchten, commerciële luchtvaart)  € 195

Dit document is uitsluitend bestemd voor verzekeringstussenpersonen, erkend door de FSMA. Het is niet toegelaten om dit document of een deel ervan door elektronische of andere middelen te 
verspreiden onder het publiek. Dit document is niet conform de wettelijke bepalingen voor communicatie aan de eindklant en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Tarief op 03/2023.
Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (zetel) & Rue E. Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert (regionale zetel). RPR Antwerpen - BTW BE 0404.493.859 - 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan. 

Binnenvaart

Binnenschip met motor 
van 1 t.e.m. 1000 ton € 233
van 1001 t.e.m. 2000 ton € 296 
van 2001 t.e.m. 3500 ton € 342 
vanaf 3501 ton € 391 

Duwbak/pontons  € 167

Duw- en sleepboten  € 372 

Veerboten en personenvervoer 
van 1 t.e.m. 25 plaatsen € 112
vanaf 26 plaatsen € 215 

Bijzonder gebruik (kraan, bagger, pontons met losse kraan ...)
zonder motor € 112
met motor € 242

> Optionele waarborgen “Arbeids- en sociaal recht” en “Vervoerscontracten”:
 contacteer ons via polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51

Wat je nog moet weten
De premies zijn in euro (€) en bruto (inclusief taksen). De minimumpremie per polis is € 25.  
Bij domiciliëring wordt geen toeslag gerekend op termijnpremies.

Zonder domiciliëring: toeslag driemaandelijkse premie + 5 % en toeslag zesmaandelijkse premie + 3 %. 
Vanaf een jaarpremie van € 95 zijn maandelijkse premies toegestaan mits domiciliëring.

De wachttijd in de polis wordt niet toegepast wanneer deze voor een identieke waarborg bij de vorige 
verzekeraar, waarop de polis zonder onderbreking aansluit, al werd doorlopen.

Mobiliteit
De kortingen die van toepassing zijn op onze mobiliteitsproducten in combinatie met het product 
Ondernemer, zijn ook van toepassing op de producten voor specifieke doelgroepen. De premies vind je op 
de tariefkaart voor het aanbod voor ondernemers.

Combinatiekorting Privéleven
25 % korting op de waarborgen privéleven van een zaakvoerder in de combinatie met een polis voor 
ondernemers.

✔  Polissen gemarkeerd met dit symbool, kan je zelf opmaken in Eureka

Voor vragen, contacteer ons via polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51

Optionele waarborg fiscale rechtsbijstand

Combinatiepremie Medische beroepen
All-risk Medicus per medicus € 268
All-risk Medicus Forte per medicus € 210

Combinatiepremie VZW, Landbouw en Binnenvaart
1 actieve persoon € 268
van 2 tot 5 actieve personen € 514
van 6 tot 10 actieve personen € 739
van 11 tot 20 actieve personen € 1.418

Combinatiepremie Piloot
Piloot, leerling, instructeur luchtvaartuig € 305

> Vanaf 21 actieve personen: contacteer ons via polisbeheer@euromex.be  
of 03 451 45 51


