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Wat te doen bij schade 
 

Bij spoedgevallen, zoals een ongeval, ziekenhuisopname buiten Nederland, evacuatie of 
repatriëring 
 
Buiten de USA? Neem contact op met Aon Assistance 
+31 (0)10 448 8260. 

 
24/7 emergency assistance in the USA 
Heb je een hulpverlener nodig in de USA? Neem contact op met GMMI (24/7): 
+1 800 682 60 65 
 
Ziekenhuisopname in Nederland? Neem contact op met Aon: 
+ 31 (0)10 448 82 70 

 
Voor het melden van een schade, ga naar www.aonstudentinsurance.com. Meld een 
schade altijd zo spoedig mogelijk. Nadere instructies omtrent schade staan in deze 
Polisvoorwaarden. 

Vereiste van onzekerheid 

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 van het 
Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover de door Verzekerde of een derde(n) geleden 
schade op vergoeding waarvan jegens Verzekeraar respectievelijk Verzekerde aanspraak wordt gemaakt, 
het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
onzeker was dat daaruit schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou 
ontstaan. 

Algemene voorwaarden 

Deze verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden (Rubriek 1) en bijzondere voorwaarden. 
Indien in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken van de algemene voorwaarden (Rubriek 2 tot en met 
7) geldt het bepaalde in de bijzondere voorwaarden. 

Voor de volgende personen kan een verzekering worden aangevraagd: 

1. Iedere persoon die een erkende studie of stage volgt buiten zijn Thuisland. 
2. Iedere persoon die tijdelijk doceert bij of als onderzoeker is verbonden aan een erkende 

Onderwijsinstelling buiten zijn Thuisland.  
3. De Partner en kind(eren) van een persoon als genoemd onder 1 en 2, mits deze Partner en 

kind(eren met die persoon meereizen en duurzaam met hem/haar samenwonen. 
4. Kind(eren) van Verzekerde, geboren tijdens de Verzekeringstermijn. Voor hen dient binnen 

een maand na hun geboorte een eigen verzekering te zijn aangevraagd.  
 
Voor elke persoon afzonderlijk dient een eigen verzekering te worden afgesloten. 
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1 Begripsomschrijvingen en Algemene Voorwaarden 

1.1 Begripsomschrijvingen 

Aanvangspremie 

De premie die Verzekeringnemer bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst 
verschuldigd is. 

Acupuncturist 

Een arts-acupuncturist, of een acupuncturist die door het Bevoegd gezag als zodanig is erkend 
op grond van de wet die geldt in het land waar de acupuncturist gevestigd is. 

Aon  

Aon is het onderdeel van de Aon organisatie dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de 
verzekeringsovereenkomst en/of betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst: 
 
Aon Risk Solutions | Health & Benefits | International People Mobility , Nederland. 
Bezoekadres: Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam 
Postadres: Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam 
E-mail: info@aonstudentinsurance.com 
Website: www.aonstudentinsurance.com 

Aon Assistance 

De dienst die de in deze Polis beschreven hulpverlening verzorgt, bereikbaar via telefoonnummer 
+31 (0)10 448 8260.  
 
24/7 emergency assistance in the USA 
Neem contact op met GMMI (24/7) 
+1 800 682 6065 
 
Bevoegd Arts. 
 
Een beoefenaar van de geneeskunde, die is afgestudeerd aan een medische faculteit die 
vermeld staat in de “AVICENNA Directory for Medicine”, en/of die in het bezit is van een 
vergunning van de medische autoriteiten van het land waar hij zijn praktijk uitoefent en die 
praktiserend is binnen het kader van de op hem van toepassing zijnde vergunning en zijn 
opleiding. 

Bevoegd Gezag 

De autoriteit die bevoegd is om een Bevoegd Arts en/of beroepsbeoefenaar te benoemen 

Blijvende Invaliditeit  

Blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of onbruikbaarheid van enig lichaamsdeel of orgaan (of 
gedeelte daarvan). 

Dagwaarde 

De Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering ten gevolge van 
veroudering en/of slijtage. 

Fysiotherapeut 

Een fysiotherapeut die door het Bevoegd gezag als zodanig is erkend op grond van de wet die 
geldt in het land waar de Fysiotherapeut gevestigd is. 
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Gevaarlijke Sporten 

Onder Gevaarlijke Sporten worden verstaan sporten die een verhoogd risico op Ongevallen of 
letsel met zich meebrengen zoals:  

 wildwater raften; 
 diepzeeduiken; 
 vecht- en zelfverdedigingssporten; 
 rugby; 
 American football; 
 (semi)professionele sporten en sporten die door Verzekerde in het kader van een 

sportbeurs worden uitgeoefend; 
 jacht op wild; 
 sportvliegen; 
 parachutespringen; 
 bungee-jumping; 
 paardensport; 
 klettern, gletsjer- en bergsporten (behoudens op gebaande wegen of een terrein zonder 

wegen dat ook voor ongeoefende personen gemakkelijk begaanbaar is); 
 grotonderzoek en speleologie; 
 lucht ballonvaart; 
 off piste skiën; 
 heli-skiën; 
 ijsklimmen; 
 ijsduiken; 
 sledesport; 
 ijshockey; 
 wedstrijden met gemotoriseerde voer- of vaartuigen. 
 deltavliegen. 

Land van Bestemming 

Elk land waarnaar Verzekerde een reis onderneemt in verband met studie, doceren of stage met 
uitzondering van het Thuisland. 

Marktwaarde 

De marktprijs bij verkoop van de voorwerpen in de staat zoals die was onmiddellijk voor het 
moment van beschadiging of diefstal. 

Medicijnen 

Geneesmiddelen die uitsluitend op voorschrift van een Bevoegd Arts of Tandarts kunnen worden 
verkregen. 

Medisch Adviseur 

Een Bevoegd Arts die is gespecialiseerd in het beoordelen van medische gegevens, 
ingeschakeld door Verzekeraar. 

Medische Hulpmiddelen 

Door een Bevoegd Arts direct noodzakelijk geachte medische hulpmiddelen en prothesen. Brillen 
en contactlenzen worden niet geacht direct noodzakelijk te zijn. 
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Medische Kosten  

De medisch noodzakelijke kosten gemaakt door Verzekerde van: 

 Ziekenhuisopname, verpleging en operatie; 
 door een Bevoegd Arts voorgeschreven behandelingen en onderzoeken; 
 door een Bevoegd Arts, voor gebruik gedurende de Verzekeringstermijn, 

voorgeschreven Medicijnen; 
 medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance naar en van de plaats waar 

geneeskundige behandeling wordt verleend; 
 laboratoriumonderzoek, indien voorgeschreven door een Bevoegd Arts. 

Medische Noodzaak 

De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling die berust op algemeen erkende 
medisch-wetenschappelijke overweging. Alleen kosten voor zorgverleners die redelijk en 
gebruikelijk zijn in overeenstemming met gangbare, algemeen aanvaarde medische procedures 
worden vergoed. 

Molest 

 Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of 
althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden.  

 Onder gewapend conflict wordt ook verstaan het gewapend optreden van een 
Vredesmacht der Verenigde Naties. 

 Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van 
eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 

 Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het 
openbaar gezag. 

 Binnenlandse onlusten: in of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op 
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 

 Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht 
tegen het openbaar gezag. 

 Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige 
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 

Motorrijtuig 

Een Motorrijtuig waarop de verzekeringsplicht als omschreven in de Nederlandse Wet 
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare niet-Nederlandse wet 
van toepassing is en enig ander Motorrijtuig zoals bedoeld in de Nederlandse 
Wegenverkeerswet, met uitzondering van: 

 niet-gekentekende Motorrijtuigen; 
 land- of werkmaterieel. 

Nieuwwaarde 

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. 

Oefentherapeut Cesar/Oefentherapeut Mensendieck 

De Oefentherapeut Cesar/Oefentherapeut Mensendieck die door het Bevoegd gezag als zodanig 
is erkend op grond van de wet die geldt in het land waar de therapeut gevestigd is. 

Onderwijsinstelling 

De instelling, zoals vermeld op de Polis, gevestigd in het Land van Bestemming, die op basis van 
de wet geldend in het Land van Bestemming, is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de 
vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid 
geeft examen af te leggen.  
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Ongeval 

Een plotseling, tegen de wil van Verzekerde, van buiten komend, rechtstreeks op het lichaam van 
Verzekerde inwerkend geweld waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn vast te stellen. 
Als Ongeval wordt ook aangemerkt: 
a. acute vergiftiging, mits deze niet is veroorzaakt door ziekteverwekkers door het gebruik van 

genees-, genot-, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen; 
b. besmetting door ziekteverwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het 

water of in enige andere stof, dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens of dier; 
c. complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste 

hulpverlening of van medisch noodzakelijke behandeling; 
d. wondinfectie en bloedvergiftiging, rechtstreeks verband houdende met een Ongeval als 

bedoeld in de eerste zin van deze definitie van Ongeval; 
e. het ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van 

ziekteverwekkers; 
f. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, bliksem- 

inslag of andere elektrische ontlading; 
g. uitputting, verhongering, uitdroging en zonnebrand als gevolg van een ramp (watersnood, 

schipbreuk, noodlanding, instorting e.d.; 
h. verstuiking, ontwrichting en spier- en peesscheuringen, waardoor in een ogenblik inwendig 

letsel wordt toegebracht, waarvan de aard en plaats geneeskundig kan worden vastgesteld; 
i. miltvuur, sarcoptes- en bollenschurft, ringworm (trichophytie) ziekte van Bang en koepokken. 
Tenzij de Medisch Adviseur van Verzekeraar anders bepaalt, wordt niet als Ongeval of 
ongevalsgevolg aangemerkt het ontstaan en/of manifesteren van enigerlei vorm van hernia. 

Partner 

Echtgenoot/echtgenote of degene met wie Verzekerde duurzaam samenwoont. 

Persoonlijke Eigendommen 

De door Verzekerde voor eigen gebruik vanuit het Thuisland meegenomen en/of tijdens de 
Verzekeringstermijn aangeschafte reisdocumenten en voorwerpen die op het lichaam gedragen 
kunnen worden.  
Niet als Persoonlijke Eigendommen worden aangemerkt: 

 waardepapieren van welke aard dan ook, manuscripten, aantekeningen en concepten; 
 verzamelingen (zoals postzegel- en muntenverzamelingen); 
 dieren; 
 contant geld, cheques, bankpassen en/of creditcards; 
 bezittingen welke niet in eigendom van Verzekerde zijn. 

Polis 

De akte die Verzekeraar op grond van artikel 7:932 BW zo spoedig mogelijk na de 
totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst afgeeft aan Verzekeringnemer, waarin de 
inhoud van de verzekeringsovereenkomst is vastgelegd. 

Psychotherapeut 

De psychotherapeut die door het Bevoegd gezag als zodanig is erkend op grond van de wet die 
geldt in het land waar de therapeut gevestigd is.  

Psychotherapie 

De kortdurende behandeling voor psychische klachten op voorschrift van een Bevoegd Arts, 
verleend door een eerstelijns Psychiater of Psycholoog. Deze verzekering biedt alleen dekking 
voor Psychotherapie indien vooraf toestemming is verleend door Verzekeraar. U wordt 
hierover door Aon geïnformeerd. Onder kortdurende behandeling wordt verstaan: een serie van 
opvolgende behandelingen met maximum duur van 9 behandelingen totaal. 
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Reisdocumenten 

Paspoort, identiteitsbewijs, visa en andere noodzakelijke reisdocumenten van Verzekerde. 

Reizen 

 Het reizen van Verzekerde van zijn Thuisland naar het Land van Bestemming en vice 
versa in verband met recreatie/studie/doceren/stage of; 

 Het reizen van Verzekerde buiten het Thuisland:  
het reizen van Verzekerde in verband met recreatie/studie/doceren/stage met minimaal 
1 overnachting. Verzekerde dient hiervan bewijs van boeking /reservering/betaling te 
overleggen. Indien er geen sprake van een betaalde overnachting is, moet bewijs 
geleverd worden van een verblijf in een andere stad of dorp dan de vaste verblijfsplaats 
voor >24 uur en dient het karakter van recreatie/studie/doceren/stage aangetoond te 
worden.  

 Onder Reizen wordt niet verstaan het gebruikelijke woon-werk/studieverkeer en 
zakelijke reizen.  

 

(Semi) Professionele sport 

Sport die wordt beoefend als manier om (aanvullend) inkomen te verdienen. 

(Sport)fysiotherapie, Manuele therapie door een Fysiotherapeut, Cesar therapie 
of Mensendieck therapie 

De behandeling verleend door beroepsbeoefenaar van één van de volgende therapieën mits er 
sprake is van een doorverwijzing van een Bevoegd Arts:  

 (Sport)fysiotherapie,  
 Manuele therapie door een Fysiotherapeut,  
 Cesar therapie;  
 Mensendieck therapie; 

  Tot (Sport)fysiotherapie zal niet worden gerekend: 
 logopedie; 
 arbeids- en bezigheidstherapie;  
 zwangerschapsgymnastiek;  
 (sport)massage. 

Tandarts 

Een tandarts die door het Bevoegd gezag als zodanig is erkend op grond van de wet die geldt in 
het land waar de tandarts gevestigd is. 

Tandheelkundige Kosten 

De kosten voor spoedeisende tandheelkundige behandelingen ter verlichting van acute pijn- 
klachten en/of Medicijnen voor zover door een Tandarts voorgeschreven. Ook de kosten voor 
kaakchirurgie worden beschouwd als Tandheelkundige Kosten.  

Thuisland 

Het land waar Verzekerde zijn of haar gebruikelijke woonplaats heeft en waar Verzekerde in 
principe na de periode van verblijf in het Land van Bestemming zal terugkeren. 

Verlies van Gezichtsvermogen 

Blijvend en volledig verlies van gezichtsvermogen: a) van beide ogen, alsmede b) in één oog 
wanneer de zichtgraad na correctie 1/20 of minder is op de Snellen Schaal. 
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Vervolgpremie 

De premie die Verzekeringnemer na Aanvangspremie op elke premievervaldag verschuldigd 
wordt. 

Verzekeraar  

De op de Polis vermelde Verzekeraar. 

Verzekerde 

De persoon die op de Polis vermeld is. De verzekering is niet overdraagbaar. 

Verzekeringnemer 

Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan, de contractspartner van 
Verzekeraar. 

Verzekeringsjaar 

Een Verzekeringsjaar telt steeds 12 kalendermaanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de 
eerste Verzekering. 
Na een onverzekerde periode van 3 maanden of langer, zal op de ingangsdatum van de 
eerstvolgende verzekeringsovereenkomst een nieuw Verzekeringsjaar aanvangen. 

Verzekeringstermijn  
De periode die aanvangt op de ingangsdatum om 0.00 AM CET (“Ingangsdatum”) en eindigt op 
de Einddatum om 24.00 PM CET (“Einddatum”), zoals die blijken uit de Polis. Indien de 
Ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop de Verzekering is aangevraagd, dan vangt de 
dekking aan op het tijdstip waarop deze Verzekering is aangevraagd.  

Woning 

Een afgesloten constructie welke door Verzekerde voor woondoeleinden wordt gebruikt. Onder 
Woning wordt niet verstaan enige gemeenschappelijke ruimte. 

Ziekenhuis 

 Een instelling voor medische behandeling van patiënten die: 
 diagnostische en heelkundige voorzieningen heeft; en  
 24 uur per dag verpleegkundig personeel heeft; en 
 onder toezicht van Bevoegde Artsen staat; en 
 geen verpleegtehuis, rusthuis, bejaardenhuis of psychiatrische instelling (ook voor 

gedragsstoornissen), sanatorium of kliniek voor de behandeling van alcohol- of 
drugsverslaafden is; zelfs wanneer dit zich op dezelfde locatie als het Ziekenhuis 
bevindt. 

Ziekenvervoer 

Het medisch noodzakelijk vervoer van Verzekerde, indien deze niet in staat is zelfstandig te 
reizen, naar het dichtstbijzijnde geschikte Ziekenhuis of Bevoegd Arts waar adequate 
behandeling mogelijk is. 

Ziekte 

Iedere negatieve verandering in de gezondheidstoestand van Verzekerde, ontstaan na aanvang 
van de reis naar het Land van Bestemming en vastgesteld door een Bevoegd Arts. 
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1.2 Algemene voorwaarden 

1.2.1 Registratie Persoonsgegevens 

De verzameling en verwerking van Persoonsgegevens (hierna ”Gegevens”) door Verzekeraar, 
gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële 
Instellingen (“Gedragscode”). Verzekeraar is de verantwoordelijke voor deze 
gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het 
gebruik van de diensten van Verzekeraar, waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en 
de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven 
zoals fraude, alsook teneinde Verzekeraar toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te 
voldoen. In het kader van de activiteiten van Verzekeraar, en ten behoeve van de goede 
dienstverlening, kan Verzekeraar de Gegevens doorgeven naar andere vennootschappen 
behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan onderaannemers of partners. 
Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de 
Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden 
als Nederland. Ten aanzien van deze doorgiften, zal Verzekeraar adequate 
voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze 
landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens verzet van betrokkene, kunnen de Gegevens 
worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt de 
betrokkene over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet 
met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan 
betrokkene Verzekeraar schriftelijk contacteren op het adres K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 
MB Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop Verzekeraar uw Gegevens verwerkt, 
vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van de Maatschappij op 
http://www.aig.com/nl-privacybeleid. 

 

1.2.2 Stichting CIS 

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens 
raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame 
verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling 
van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en 
gevolmachtigd agenten risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie 
www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. 

1.2.3 Prevaleren van de voorwaarden  

Daar waar voor deze verzekering de voorwaarden of een uittreksel daarvan is verstrekt in een 
andere dan de Nederlandse taal, zullen de voorwaarden in de Nederlandse taal prevaleren.  

1.2.4 Toepasselijk Recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien uw Land van Bestemming of 
uw Thuisland is gelegen binnen de EER, kunt u ook kiezen voor het recht van dat land.  
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1.2.5 Klachten 

Klachten die verband houden met de verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk onder 
vermelding van naam, adres en Polis nummer worden ingediend bij de directie van Aon, Postbus 
518, 3000 AM Rotterdam.  
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online 
klachtenformulier, dat te vinden is op www.aon.nl. 

 
Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u zich wenden tot de volgende 
instantie: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
telefoon : 0900-3338999 

 
U kunt zich tevens tot een rechter wenden.  
Uitgangspunt is dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil. Indien 
echter uw Land van Bestemming of uw Thuisland is gelegen binnen de EER, kunt u ons ook 
oproepen voor de bevoegde rechter van dat land. Indien uw Thuisland is gelegen binnen de 
EER, zullen wij u alleen oproepen voor de bevoegde rechter van dat land. 

1.2.6 Premiebetaling 

Verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, 
aan Aon vooruit te hebben betaald op de premievervaldatum. 

1.2.6.1 Indien Verzekeringnemer de Aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van 
het betalingsverzoek heeft betaald, wordt, zonder dat een nadere ingebrekestelling door 
Verzekeraar is vereist, geen dekking verleend. 

1.2.6.2 Indien Verzekeringnemer een Vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat Verzekeringnemer na de 
premievervaldag, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, is 
aangemaand tot betaling binnen een termijn van 15 dagen en betaling is uitgebleven. 
Verzekeraar mag in dat geval tevens de verzekeringsovereenkomst beëindigen.  

1.2.6.3 Indien echter Verzekeraar uit een mededeling van Verzekeringnemer moet afleiden dat deze zijn 
verplichting tot betaling van de Vervolgpremie niet zal nakomen wordt, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling door Verzekeraar is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de premievervaldatum waarop de premie vooruit 
betaald had moeten zijn. Verzekeraar mag in dat geval tevens de verzekeringsovereenkomst 
beëindigen, wederom zonder dat een nadere ingebrekestelling door Verzekeraar is vereist. 

1.2.6.4 Verzekeringnemer blijft, indien de verzekeringsovereenkomst nog niet is beëindigd, gehouden de 
premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen Verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel 
door Verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de 
dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.  

1.2.7 Dekking krachtens andere verzekeringen 

Indien de schade onder enige andere verzekering of voorziening is gedekt of gedekt zou zijn als 
de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, kan op onderhavige verzekering geen 
recht op schadevergoeding worden ontleend voor de schade waarvoor vergoeding kan worden 
verkregen uit de andere verzekering of voorziening. Indien de door Verzekerde geleden schade 
niet volledig wordt vergoed uit de andere verzekering of voorziening, kan op onderhavige 
verzekering voor het resterende deel van de schade een beroep worden gedaan. 
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1.2.8 Verhaal 

Mocht ten tijde van de schade/aanspraak redelijkerwijs niet te achterhalen zijn of er een andere 
verzekeringsovereenkomst is op grond waarvan dekking zou kunnen worden verkregen, dan 
wordt het bedrag dat Verzekeraar betaalt boven hetgeen zij verschuldigd is en/of het bedrag dat 
uitgekeerd is omdat redelijkerwijs verzekeraar niet te achterhalen is, verstrekt in de vorm van een 
voorschot. Verzekeraar is gemachtigd om namens Verzekerde(n) dit bedrag te verhalen op grond 
van de andere verzekeringsovereenkomst en de aldus verhaalde bedragen te behouden als 
terugbetaling van het voorschot. Indien het bedrag niet (geheel) wordt verhaald, wordt het 
voorschot gezien als een gedekte schadevergoeding op grond van de 
verzekeringsovereenkomst.  

1.2.9 Aanvang, duur en einde van de dekking; einde van de verzekeringsovereenkomst 

1.2.9.1 De dekking is hooguit van kracht binnen de Verzekeringstermijn waarbinnen Verzekerde 
studeert, stage loopt of doceert aan een Onderwijsinstelling, dan wel indien zij meereizend 
duurzaam samenwonende Partner of kind(eren) zijn, met dien verstande dat:  

a. indien het Thuisland is gelegen binnen de EER de dekking pas aanvangt op het tijdstip 
waarop Verzekerde zijn Woning in het Thuisland heeft verlaten en met zijn reis naar het 
Land van Bestemming is begonnen. Indien echter de verzekering is aangevraagd nadat 
Verzekerde zijn Woning in het Thuisland heeft verlaten en met zijn reis naar het Land 
van Bestemming is begonnen, dan vangt de dekking aan op het tijdstip waarop deze 
verzekering is aangevraagd. Of, indien de Ingangsdatum op een latere datum is dan de 
datum van aanvragen, op de Ingangsdatum. 

b. indien het Thuisland is gelegen buiten de EER en het Land van Bestemming is gelegen 
binnen de EER, de dekking pas aanvangt op het tijdstip en de datum waarop 
Verzekerde is aangekomen in zijn Woning in het Land van Bestemming. 

1.2.9.2 De dekking van de verzekering eindigt automatisch op de Einddatum zoals die blijkt uit de Polis, 
of indien dat een eerdere datum is, op de vroegste van een van onderstaande data: 

a. op de datum waarop Verzekerde is teruggereisd naar zijn Thuisland, tenzij de tijdelijke 
dekking als omschreven in de rubriek Medische Kosten van toepassing is Deze tijdelijke 
dekking eindigt echter alsnog indien een van de andere, navolgende situaties zich 
voordoet: 

b. op de datum waarop Verzekerde gestopt is met zijn studie of stage; 
c. op de datum waarop Verzekerde daadwerkelijk is uitgeschreven bij de 

Onderwijsinstelling; 
d. op de datum Verzekerde is gestopt met doceren aan de Onderwijsinstelling; 
e. op de datum waarop Verzekerde niet langer een meereizend duurzaam samenwonende 

Partner of kind(eren) is van degene die een studie volgt of stage loopt of doceert aan de 
Onderwijsinstelling en op grond van een zelfde verzekering als de onderhavige bij de 
Verzekeraar verzekerd is. 

f. op de datum waartegen de Polis overeenkomstig artikel 1.2.10.4 tussentijds is 
opgezegd door Verzekeraar. 

1.2.10 Einde van de Verzekeringsovereenkomst 

1.2.10.1 De verzekeringsovereenkomst is aangegaan voor de duur van de Verzekeringstermijn.  

1.2.10.2 De verzekeringsovereenkomst eindigt, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist, van 
rechtswege op de Einddatum zoals die blijkt uit de Polis. 

1.2.10.3 De Verzekeringsovereenkomst is dagelijks online opzegbaar door Verzekeringnemer 
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1.2.10.4 De verzekeringsovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door Verzekeraar: 

a. Bij schending van de mededelingsplicht  
60 dagen na de ontdekking dat Verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van 
de verzekeringsovereenkomst niet is nagekomen en Verzekeringnemer daarbij heeft 
gehandeld met het opzet Verzekeraar te misleiden, dan wel Verzekeraar de 
verzekeringsovereenkomst niet zou(den) hebben gesloten indien Verzekeringnemer de 
juiste informatie had verstrekt. In deze gevallen eindigt de verzekeringsovereenkomst op de 
in de opzeggingsbrief vermelde datum. 
b. Na schade 
Verzekeraars behouden zich het recht voor de verzekeringsovereenkomst op te zeggen 
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Verzekeraar tot een uitkeringsverplichting 
kan leiden door Verzekerde aan Verzekeraar is gemeld of nadat Verzekeraar een uitkering 
krachtens de verzekeringsovereenkomst heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De 
verzekeringsovereenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum maar niet 
eerder dan 60 dagen na de dagtekening van de opzeggingsbrief behoudens het geval dat 
de opzegging verband houdt met het opzet van Verzekerde om Verzekeraar te misleiden. 

1.2.11 Premierestitutie ingeval van tussentijdse- en voortijdige beëindiging 

Ingeval van tussentijdse en voortijdige opzegging van de verzekering, anders dan wegens 
Opzet Verzekeraar te misleiden, wordt de lopende premie naar billijkheid gerestitueerd door 
Verzekeraar aan Verzekeringnemer.  

1.2.12 Verjaringstermijn 

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet 
plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment waarop Verzekerde of de bij de uitkering 
belanghebbende kennis kreeg of had kunnen krijgen van die gebeurtenis die voor Verzekeraar 
tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 

1.2.13 Dekkingsgebied 

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Daarbij wordt artikel 1.2.17 in acht genomen. 

1.2.14 Wijziging premie en/of voorwaarden  

1.2.14.1 Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde verzekeringen en bloc te 
wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is Verzekeraar gerechtigd de premie en/of 
voorwaarden van deze verzekering in overeenstemming met die wijziging aan te passen op een 
door haar te bepalen datum. 

1.2.14.2 Verzekeraar stelt Verzekeringnemer tenminste 2 maanden voor de datum waarop de wijziging 
ingaat, schriftelijk in kennis van de wijziging(en). Verzekeringnemer wordt geacht met de 
wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij deze de overeenkomst opzegt binnen 1 maand na 
kennisgeving van de wijziging(en). 

1.2.15 Schade 

1.2.15.1 Vaststelling en regeling van schadedekkingen 

Verzekeraar heeft het recht Verzekerde of derde rechtstreeks schadeloos te stellen en met deze 
schikkingen te treffen. Verzekeraar zal daarbij de belangen van Verzekerde in het oog houden. 
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met 
inachtneming van andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de 
hoogte van die uitkeringen, naar keuze van Verzekerde of derde, naar evenredigheid verminderd. 
Indien de geclaimde kosten naar het oordeel van Verzekeraar onredelijk zijn, dan behoudt 
Verzekeraar zich het recht voor om het uit te betalen bedrag dienovereenkomstig te verminderen. 
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1.2.15.2 Verplichtingen in geval van schade  

Melding van schade en maatregelen ter voorkoming of beperking van schade 
Verzekeringnemer respectievelijk Verzekerde is verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
Verzekeraar in kennis te stellen van ieder voorval waaruit voor Verzekeraar een verplichting tot 
schadevergoeding kan ontstaan en al het mogelijke te doen of laten ter vermindering of 
beperking van de (verdere) schade, inclusief het verlenen van medewerking aan maatregelen 
van de Verzekeraar ter vermindering of beperking van (verdere) schade. 

1.2.15.3 Medewerking aan informatie 

Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verplicht alle door of namens Verzekeraar gevraagde 
inlichtingen over de schade te verstrekken en mee te werken aan elk onderzoek naar de schade 
en de eventuele gevolgen dat door of namens Verzekeraar wordt ingesteld. 

1.2.15.4 Sanctie niet-nakoming van verplichtingen 

Indien Verzekeringnemer dan wel Verzekerde een van de verplichtingen zoals hierboven 
aangegeven niet nakomt dan vervalt het recht op aanspraak op vergoeding onder deze 
verzekering indien Verzekeraar daardoor in een redelijk belang is geschaad. 

1.2.15.5 Extra aanvullend onderzoek 

Verzekerde is verplicht zich desgevraagd op kosten van Verzekeraar te laten onderzoeken door 
een door Verzekeraar aan te wijzen Bevoegd Arts en om zich voor een onderzoek te laten 
opnemen in een door Verzekeraar aan te wijzen Ziekenhuis of andere inrichting. Voornoemde 
verplichting is alleen van toepassing in geval dekking onder de rubrieken Medische Kosten en 
Ongevallen. 

1.2.15.6 Inlichtingen bij derden 

Verzekerde is verplicht Verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen voor zover 
volgens relevante wet en regelgeving toegestaan. 

1.2.15.7 Melding van herstel 

Verzekerde is verplicht Verzekeraar terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of 
gedeeltelijk herstel. 

1.2.16 Algemene Uitsluitingen 

Onder deze verzekering is niet gedekt schade:  

a. veroorzaakt met opzet, goedvinden, of roekeloosheid van Verzekerde; 
b. ontstaan of veroorzaakt dan wel verergerd is door misbruik van alcohol of het 

gebruik van medicijnen-, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, 
anders dan op medisch voorschrift; 

c. ontstaan of veroorzaakt tijdens of in verband met Gevaarlijke Sporten; 
d. die het direct gevolg is van Molest. Deze uitsluiting geldt niet voor 

(aansprakelijkheid van Verzekerde voor) schade door achtergebleven oorlogstuig; 
e. die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door Verzekerde 

deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van kaping, staking, opstand of 
terreurdaad; 

f. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, 
onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor schade in 
verband met radioactieve nucliden welke zich buiten een kerninstallatie bevinden 
en worden gebruikt of zijn bestemd om gebruikt te worden voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, (niet militaire) 
beveiligings- of onderwijskundige doeleinden. Deze uitsluiting is tevens niet van 
toepassing op de rubriek Ongevallen; 

g. De kosten van behandelingen die redelijkerwijs kunnen worden uitgesteld tot 
Verzekerde is teruggekeerd in het Thuisland. 
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1.2.17 Sancties Verenigde Naties, lidstaten van de Europese Unie of de Verenigde 
Staten van Amerika 

Verzekeraar is niet gehouden om dekking te bieden of enige betaling te doen krachtens deze 
verzekering, als dat in strijd zou zijn met enige sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan 
Verzekeraar haar moedermaatschappij of de entiteit die de uiteindelijke zeggenschap over haar 
heeft, zou kunnen worden blootgesteld aan enige bestraffing op grond van sanctiewet- of 
regelgeving.  

1.2.18 Opzegging in geval van Molest 

Verzekeraar en Verzekeringnemer kunnen elke dekking welke direct of indirect verband houden 
met of veroorzaakt worden door of ontstaan zijn uit Molest zoals omschreven in de definities van 
deze voorwaarden opzeggen bij verwezenlijking van een dergelijk risico of bij dreiging van het 
ophanden zijn daarvan, met inachtneming van een termijn van zeven dagen. 

1.2.19 Beperking terrorismerisico  

Voor schade en Ongevallen als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve 
maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking 
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De afwikkeling van een 
schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol 
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
N.V. Het Clausulebladterrorismedekking en het bijbehorend Protocol afwikkeling claims, inclusief 
de toelichting zijn gedeponeerd bij griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk op 10 
januari 2007 onder nummer 3/2007 en op 12 juni 2003 onder nummer 79/2003. 
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Bijzondere voorwaarden 

2 Medische Kosten 

2.1 Start, Start +, Complete 

 
Start verzekering 
Indien Verzekerde een Start verzekering heeft afgesloten kan er geen aanspraak op vergoeding van 
Medische Kosten gemaakt worden in welke vorm dan ook.  
 
Start+ verzekering 
Indien Verzekerde een Start+ verzekering heeft afgesloten kan alleen aanspraak op vergoeding van 
Medische Kosten worden gemaakt nadat de bestaande instanties ten aanzien van sociale voorzieningen, 
basiszorgverzekering en/of European Health Insurance Card (EHIC) hebben aangegeven geen dekking te 
bieden voor deze kosten.  
 
Complete verzekering 
Indien Verzekerde een Complete verzekering heeft afgesloten kan aanspraak worden gemaakt op 
vergoeding van Medische Kosten. 

2.2 Omvang dekking Medische Kosten 

Deze verzekering vergoedt Medische Kosten mits deze gedurende de Verzekeringstermijn en op 
grond van Medische Noodzaak zijn gemaakt. Alleen kosten voor zorgverleners die redelijk en 
gebruikelijk zijn in overeenstemming met gangbare, algemeen aanvaarde medische procedures 
worden vergoed. 
Medische Kosten ten gevolge van Ziekte zijn enkel gedekt indien deze niet te voorzien waren 
voor Verzekerde op het moment dat de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en voor 
zover deze niet verzekerd zijn onder bestaande sociale voorzieningen en/of verzekeringen.  
Ingeval van ziekenhuisopname vindt vergoeding plaats tot maximaal 365 opeenvolgende dagen. 
Vergoeding vindt plaats op basis van de laagste klasse. Wettelijke- en vrijwillige eigen risico’s 
vallen niet onder de dekking van deze verzekering. 

2.3 Duur rubriek Medische Kosten - Bijzondere voorwaarden Thuisland 

Alleen de dekking voor de rubriek Medische Kosten blijft, gedurende een tijdelijk verblijf in het 
Thuisland of buiten het Land van Bestemming in verband met een reis, voor een termijn van ten 
hoogste acht aaneengesloten weken, van kracht. Deze periode gaat in op de dag waarop 
Verzekerde het Thuisland of het land buiten het Land van Bestemming in verband met een reis 
heeft bereikt. Dit tijdelijke verblijf dient verband te houden met familiebezoek, vakantie of een 
gebeurtenis waar onder rubriek Extra kosten en hulpverlening dekking voor wordt verleend.  
De dekking voor de rubriek Medische Kosten is eveneens van kracht gedurende een stage in het 
Thuisland gedurende maximaal 9 maanden. 

 
Deze dekking zal automatisch vervallen op de dag waarop Verzekerde zich tegen ziektekosten 
heeft verzekerd dan wel een beroep kan doen op een dekking van overheidswege.  

2.4 Permanente terugkeer naar Thuisland 

Ingeval Verzekerde voor een permanent verblijf in het Thuisland terugkeert, blijft de dekking voor 
de rubriek Medische Kosten van kracht tot Verzekerde zich voor ziektekosten heeft verzekerd, 
doch alleen voor een maximum periode van 14 dagen na datum van terugkeer in het Thuisland, 
mits deze 14 dagen vallen binnen de Verzekeringstermijn. 
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Naast de Medische Kosten zoals opgenomen in de definitie in de Begripsomschrijvingen zijn de 
navolgende kosten gedekt: 

2.5 Zwangerschap 

De dekking voor kosten in verband met zwangerschap en bevalling is enkel van toepassing voor 
Verzekerde die een studie of stage bij een erkende Onderwijsinstelling volgt.  Partners, kinderen, 
docenten en onderzoekers kunnen geen aanspraak maken op vergoeding voor deze kosten 
onder deze verzekering. 

2.6 Medisch noodzakelijke bevalling in Ziekenhuis of kraaminrichting 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten van zwangerschap en bevalling die uit Medische 
Noodzaak/indicatie gemaakt worden voor moeder en kind zoals: 

a. de verpleegkosten en bijkomende kosten van moeder en kind tezamen in de laagste klasse 
indien en voor zolang verblijf in een Ziekenhuis Medisch Noodzakelijk is; 

b. de kraamzorg verleend door een door de overheid erkend kraamcentrum, een 
verpleegkundige- A of een gediplomeerde kraamverzorgster, gedurende ten hoogste 8 
dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg wordt vergoed tot ten hoogste 
EUR 135,00 per dag;  

c. de door het Ziekenhuis of kraaminrichting in rekening gebrachte bijkomende kosten; 
d. de (poli) klinische specialistische kosten; 
e. de kosten van Ziekenvervoer op grond van Medische Noodzaak. 

2.7 Bevalling in Ziekenhuis/kraaminrichting zonder Medische Noodzaak of bevalling 
thuis  

Onder deze verzekering zijn, tot een maximum van EUR 2.000,00 per gebeurtenis, de hieronder 
vermelde kosten van thuisbevalling, of bevalling in Ziekenhuis/kraaminrichting zonder Medische 
Noodzaak, gedekt: 
a. de verpleegkosten van moeder en kind tezamen en/of kraamzorg thuis verzorgd door een 

door de overheid erkend kraamcentrum, een verpleegkundige of een gediplomeerde 
kraamverzorgster, gedurende ten hoogste 8 dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. 
Kraamzorg wordt vergoed tot ten hoogste EUR 135,00 per dag; 

b. het honorarium voor verloskundige hulp in rekening gebracht door een Bevoegd Arts of 
verloskundige; 

c. de kosten van het gebruik van Ziekenhuis/kraaminrichting. 

2.8 Tijdens Verzekeringstermijn geboren kinderen 

Voor kinderen, geboren tijdens de Verzekeringstermijn geldt, mits zij binnen een maand na hun 
geboorte bij Aon ter verzekering zijn aangemeld en een eigen verzekering is aangegaan, de 
volgende bepalingen: 
a. deze verzekering is van de geboorte af van kracht ongeacht eventueel aangeboren Ziekten 

of afwijkingen; 
b. indien deze kinderen, voor zover jonger dan 3 maanden, voor borstvoeding met de moeder 

in het Ziekenhuis moeten blijven, zullen de daaraan verbonden kosten, overeenkomstig het 
tarief voor gezonde zuigelingen worden vergoed zolang Verzekeraar voor de moeder 
vergoeding van de verpleegkosten verschuldigd is. 

2.9 Abortus op grond van Medische Noodzaak of zedenmisdrijf 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten voor abortus provocatus welke uit Medische 
Noodzaak worden gemaakt, alsmede abortus provocatus in verband met een zedenmisdrijf voor 
zover de behandeling is verricht in een door de overheid erkende inrichting. 
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2.10 Tandheelkundige Kosten 

2.10.1 Tandheelkundige Kosten bij acute Medische Noodzaak 

Het maximum verzekerd bedrag is EUR 350,00 per Verzekeringsjaar.  
Onder deze verzekering zijn gedekt de Tandheelkundige Kosten en kosten voor kaakchirurgie 
indien deze op grond van Medische Noodzaak gemaakt zijn en zijn tot verlichting van acute 
pijnklachten.  

 
Verzekeraar behoudt zich het recht voor om, ingeval Verzekerde kosten claimt onder deze 
rubriek, een verklaring van de Tandarts van Verzekerde op te vragen waaruit blijkt dat het gebit 
van Verzekerde goed is onderhouden. 

2.10.2 Tandheelkundige Kosten na een Ongeval 

Onder deze verzekering zijn gedekt, ingeval van beschadiging van het natuurlijke gebit van 
Verzekerde ten gevolge van een Ongeval, de Tandheelkundige Kosten tot maximaal EUR 
1.100,00 per Verzekeringsjaar. 

2.11 (Sport)fysiotherapie, Manuele therapie door een Fysiotherapeut, Cesar therapie 
of Mensendieck therapie 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten voor de in aanhef genoemde therapieën indien 
vooraf toestemming is verleend door Verzekeraar. U wordt hierover geïnformeerd door Aon. Het 
maximum verzekerd bedrag per behandeling bedraagt EUR 30,00 met een maximum van 12 
behandelingen per Verzekeringsjaar. Indien hierna meer behandelingen noodzakelijk zijn, dan 
dient hiervoor vooraf toestemming te worden aangevraagd aan Verzekeraar aan de hand van 
een voortgangsrapport van de behandelaar van Verzekerde. De Medisch Adviseur van 
Verzekeraar beoordeelt het voortgangsrapport. U wordt hierover geïnformeerd door Aon. 

2.12 Acupunctuur 

Onder deze verzekering zijn gedekt het consult en behandeling door een (arts-) Acupuncturist. 
Het maximum verzekerd bedrag per behandeling bedraagt EUR 30,00 met een maximum van 12 
behandelingen per Verzekeringsjaar.  

2.13 Psychotherapie 

Onder deze verzekering zijn gedekt maximaal 9 behandelingen per Verzekeringsjaar, mits 
Verzekerde voor behandeling is doorverwezen door een Bevoegd Arts. 
Indien hierna meer behandelingen noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor vooraf toestemming te 
worden aangevraagd aan Verzekeraar aan de hand van een behandelplan van de behandelaar 
van Verzekerde. De Medisch Adviseur van Verzekeraar beoordeelt het behandelplan en de 
Medische Noodzaak van verdere behandeling. U wordt hierover geïnformeerd door Aon. 

2.14 Medische Hulpmiddelen 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten van prothesen en Medische Hulpmiddelen die aan 
Verzekerde zijn voorgeschreven door een Bevoegd Arts op grond van Medische Noodzaak. 
Verzekerde dient hiertoe een behandelplan van een Bevoegd Arts te overleggen wat wordt 
beoordeeld en dient te worden goedgekeurd door de Medisch Adviseur van Verzekeraar. 

2.15 Ziekenvervoer 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten van Ziekenvervoer op grond van Medische 
Noodzaak. De indicatie voor Ziekenvervoer dient te blijken uit een verklaring van de Bevoegd 
Arts. Indien Verzekerde wordt vervoerd door middel van een eigen auto bedraagt de vergoeding 
EUR 0,29 cent per kilometer met een maximum van EUR 150,00 per Verzekeringsjaar. 
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2.16 Uitsluitingen 

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat geen dekking voor kosten 
voor óf verband houdende met:  

a. Ziekten, zwangerschappen en of aandoeningen van Verzekerde, welke reeds op of voor de 
datum van ingang van de verzekering bestonden of klachten veroorzaakten; 

b. Genees- en verbandmiddelen, bestemd voor gebruik buiten de overeengekomen 
Verzekeringstermijn; 

c. Medicijnen die ook zonder recept verkrijgbaar zijn; 
d. Een cosmetische operatie aan het uiterlijk, waarbij de aanleiding voortvloeit uit persoonlijke 

behoefte of omstandigheid; 
e. Het behandelen van acné; 
f. Celtherapie; 
g. Alternatieve geneeswijzen; 
h. Sterilisatie en voor het ongedaan maken van sterilisatie (de fertilisatie); 
i. Brillenglazen en contactlenzen; 
j. Vaccinaties, profylaxe, algemene preventieve onderzoeken en bevolkingsonderzoeken, 

keuringen en attesten; 
k. Anticonceptie; 
l. Abortus, tenzij artikel 2.9 van toepassing is;  
m. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), alsmede de laboratoriumkosten hiervoor; 
n. Een medische behandeling welke het doel van de reis en het verblijf in het betreffende land 

vormde;  
o. Orgaantransplantatie; 
p. Thuisverpleging;  
q. Consulten en behandelingen bij de diëtist en voedingssupplementen; en 
r. Inschrijftarieven zoals in rekening gebracht door zorgverleners en artsen. De kosten van 

zorgverleners worden vergoed op basis van de op het moment van behandeling geldende 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)-richtlijnen, en wel op basis van het passantentarief. 

s. Relatietherapie. 
t. Heimwee. 

3 Ongevallen 

3.1 Omvang dekking 

3.1.1 Uitkering in geval van overlijden (rubriek A) 

In geval van overlijden van Verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een Ongeval 
wordt een bedrag van EUR 10.000,00 uitgekeerd aan Begunstigde. 

3.1.2 Uitkering bij Blijvende Invaliditeit (rubriek B) 

In geval van Blijvende Invaliditeit betaalt Verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag 
van EUR 75.000,00 aan Begunstigde, afhankelijk van de mate van Blijvende Invaliditeit welke het 
gevolg is van een Ongeval. 

 
Bij verlies of onbruikbaarheid van de onderstaande lichaamsdelen/organen gelden de daarbij 
vermelde percentages van het voor Blijvende Invaliditeit verzekerde bedrag: 

 

 bij algehele ongeneeslijke verlamming 100% 
 bij algehele ongeneeslijke geestesstoornis                100% 
 bij algeheel functieverlies van; 

het gezichtsvermogen van beide ogen                  100% 
het gezichtsvermogen van één oog                     30% 

 en, indien Verzekeraar voor het gezichtsvermogen  
van één oog een volledige uitkering heeft verleend  
voor het gezichtsvermogen van het andere oog  70% 

 het gehoor van beide oren 50% 
 het gehoor van één oor 20% 
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 en, indien de maatschappij voor het gehoor van één oor   
een volledige uitkering heeft verleend, voor het gehoor  
van het andere oor 30% 

 de reuk en smaak 10% 
 de functie van een nier of de milt 10% 
 de arm tot in het schoudergewricht 75% 
 de arm tot in het ellebooggewricht of tussen  

elleboog- en schoudergewricht  65% 
 de hand tot in het polsgewricht en/of arm  

tussen pols- en ellebooggewricht 60% 
 het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en  

heupgewricht  60% 
 het been tot in het heupgewricht 70% 
 de voet tot in het enkelgewricht of het been tussen  

enkel- en kniegewricht 50% 
 de duim 25% 
 de wijsvinger 15% 
 een andere vinger  10% 
 de grote teen 10% 
 een andere teen 5% 
 een nier of de milt 10% 

 
 

Bij gedeeltelijk blijvend verlies of gedeeltelijke blijvende onbruikbaarheid wordt een evenredig 
gedeelte van het voor algeheel verlies of algehele onbruikbaarheid aangegeven percentage naar 
rato van ernst uitgekeerd. De vaststelling vindt plaats overeenkomstig de laatste uitgave van de 
“Guide to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American Medical Association 
(A.M.A.) aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse Specialistenverenigingen. 

 
Bij verlies of onbruikbaarheid van niet in de hiervoor vermelde invaliditeitsschaal genoemde 
lichaamsdelen/organen wordt de mate van Blijvende Invaliditeit bepaald aan de hand van 
onafhankelijk onderzoek door een Bevoegd Arts volgens objectieve maatstaven, overeenkomstig 
de laatste uitgave van de “Guide to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American 
Medical Association (A.M.A.) aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse 
Specialistenverenigingen.  

3.1.3 Vaststelling Blijvende Invaliditeit 

3.1.3.1 De vaststelling van de mate van Blijvende Invaliditeit vindt plaats zodra redelijkerwijs vaststaat 
dat de toestand van Verzekerde vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, uiterlijk twee 
jaar na het Ongeval en wordt uitgedrukt in een percentage. 

3.1.3.2 De vaststelling van de mate van Blijvende Invaliditeit en het percentage van Blijvende Invaliditeit 
wordt bepaald aan de hand van onafhankelijk onderzoek door een Bevoegd Arts volgens 
objectieve maatstaven. 

3.1.3.3 Bij vaststelling van het invaliditeitspercentage wordt de voor het Ongeval bestaande duurzame 
vermindering van de validiteit in mindering gebracht. 

3.1.4 Overlijden voor vaststelling Blijvende Invaliditeit 

Indien Verzekerde voor de vaststelling van het bedoelde percentage overlijdt, dan is Verzekeraar 
geen uitkering voor de Blijvende Invaliditeit verschuldigd. Indien Verzekerde echter niet ten 
gevolge van het Ongeval overlijdt, betaalt Verzekeraar het bedrag dat zij naar redelijke 
verwachting wegens Blijvende Invaliditeit had moeten uitkeren indien Verzekerde niet zou zijn 
overleden. 
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3.1.5 Begunstigden 

 Iedere persoon die in de Polis als zodanig wordt aangeduid; bij ontbreken hiervan: 
 In geval van Overlijden: de echtgeno(o)t(e) van Verzekerde, dan wel zijn/haar wettelijk 

geregistreerde Partner; bij ontbreken van deze: de wettelijke erfgenamen met uitsluiting 
van de Staat. 

 In alle andere gevallen: Verzekerde. 

3.1.6 Belasting 

Verzekeraar zal alle van toepassing zijnde belastingen inhouden op betalingen aan 
Begunstigde(n). In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het aangeven van de uitkering 
aan de Belastingdienst bij Begunstigde(n).  

3.1.7 Maximale uitkering 

Alle uitkeringen wegens Blijvende Invaliditeit welke is ontstaan gedurende de Verzekeringstermijn 
zullen het maximum verzekerd bedrag van EUR 75.000,00 nimmer overschrijden. 

3.1.8 Extra uitkering 

Indien binnen een periode van 730 dagen na datum waarop het Ongeval plaatsvond de graad 
van Blijvende Invaliditeit om medische redenen niet kan worden vastgesteld, zal door 
Verzekeraar aan Verzekerde een rente van 6% per jaar worden verleend over de alsnog uit te 
betalen invaliditeitsuitkering, te rekenen vanaf de 731ste dag. 

3.1.9 Cosmetische chirurgie 

Indien Verzekerde als gevolg van een Ongeval cosmetische chirurgie nodig heeft, zijn de kosten 
voor cosmetische chirurgie uitgevoerd of voorgeschreven door een Bevoegd Arts, tot een 
maximum van € 5.000,00 en binnen een periode van 730 dagen vanaf de dag van het Ongeval, 
gedekt. 

3.2 Uitsluitingen 

Naast de Algemene uitsluitingen bestaat onder deze verzekering geen dekking voor een Ongeval 
Verzekerde overkomen verband houdende met: 

a. het (mede-) plegen van een strafbaar feit door Verzekerde; 
b. vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf-) verdediging, redding of 

behoud van personen, dieren of goederen; 
c. deelname aan of voorbereiding van(snel)wedstrijden met rijwielen, motorrijwielen, 

motor- rijtuigen, motorboten en paarden; 
d. het gebruik van luchtvaartuigen van welke aard dan ook, anders dan als 

passagier van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig; 
e. het deelnemen aan militaire dienst. 
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3.3 Kennisgeving 

3.3.1 Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begunstigde(n) is/zijn verplicht: 

 Ingeval van Overlijden: 
a. Verzekeraar, indien mogelijk, binnen 48 uur nadat het Ongeval heeft 

plaatsgevonden of anders zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te 
brengen van het Ongeval.; in ieder geval binnen 90 dagen nadat het Ongeval 
heeft plaatsgevonden; 

b. alle door Verzekeraar verlangde gegevens te verstrekken; 
c. de door Verzekeraar aangewezen geneeskundige en/of gemachtigde 

persoon/personen alle gelegenheid te geven de doodsoorzaak te onderzoeken; 
d. indien noodzakelijk geacht, een autopsie toe te staan. 

 In alle overige gevallen: 
a. Verzekeraar, indien mogelijk binnen 3 x 24 uur nadat het Ongeval heeft 

plaatsgevonden, of anders zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te 
brengen van het Ongeval, in ieder geval binnen 90 dagen nadat het Ongeval heeft 
plaatsgevonden; 

b. alle door Verzekeraar verlangde gegevens te verstrekken; 
c. zich zo spoedig mogelijk onder medische behandeling te stellen en deze 

behandeling voort te zetten; 
d. zich door een door Verzekeraar aangewezen Bevoegd Arts te laten onderzoeken. 

De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Verzekeraar. 
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4 Extra kosten en hulpverlening 

4.1 Verplichtingen bij schade 

Naast de in de algemene voorwaarden vermelde verplichtingen gelden onder deze rubriek de 
navolgende aanvullende verplichtingen ingeval van schade: 

Indien een beroep op de dekking Hulpverlening of Extra kosten noodzakelijk is, dient zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk is contact opgenomen te worden met Aon Assistance via telefoonnummer 
+31 (0)10 448 8260. 

4.2 Dekking extra kosten 

Ingeval van een Ongeval of Ziekte zijn onder deze verzekering de navolgende kosten gedekt: 

4.3 Extra vliegreis kosten 

4.3.1 Retourvlucht verzekerde 

Onder deze verzekering zijn gedekt: 

 de kosten van een retourvlucht (voor een periode van maximaal 4 weken; 
 de noodzakelijke extra kosten van openbaar vervoer van en naar het vliegveld tot een 

maximum van EUR 500,00, die Verzekerde moet maken indien hij terug moet keren 
wordt naar zijn Thuisland in verband met het in levensgevaar verkeren of overlijden van 
aldaar verblijvende bloed- of aanverwanten in de eerste graad of tweede graad (ouders, 
schoonouders, grootouders, kinderen, broers, zussen en echtgenoot of echtgenote); 

 taxikosten worden uitsluitend vergoed indien openbaar vervoer niet mogelijk is; 
 per bloed- of aanverwant is maximaal eenmaal per Verzekeringsjaar 1 uitkering 

verschuldigd. 

4.3.2 Vliegticket familieleden 

Onder deze verzekering zijn gedekt: 

 de kosten van een retourvlucht van twee familieleden Verzekerde; 
 de kosten van verblijf, indien deze personen vanuit het Thuisland van Verzekerde naar 

het Land van Bestemming dienen te reizen in het geval Verzekerde in levensgevaar 
verkeert of overlijdt ten gevolge van Ziekte of een Ongeval. Deze verblijfskosten worden 
tot maximaal EUR 125,00 per Verzekerde per dag vergoed. 

4.3.3 Maximum Verzekerd bedrag vliegticket en verblijfkosten 

Het maximum verzekerd bedrag voor de Extra vliegreis kosten genoemd onder artikel 4.3.1 tot en 
met 4.3.2 is EUR 7.000,00 per gebeurtenis en per Verzekeringsjaar. De vergoeding wordt 
gebaseerd op de werkelijk gemaakte (vlieg) kosten uitgaande van het tarief voor de laagste 
klasse (ook indien deze klasse op het moment van reizen niet beschikbaar is).  

4.3.4 Telecommunicatiekosten 

Onder deze verzekering zijn gedekt de noodzakelijke telecommunicatiekosten die verband 
houden met een onder deze rubriek gedekte gebeurtenis. Het maximum verzekerd bedrag 
bedraagt EUR 150,00 per gebeurtenis. 
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4.4 Dekking hulpverlening 

Ingeval van Ongeval of Ziekte wordt door Aon Assistance zorg gedragen voor de hulpverlening 
conform het navolgende: 

4.4.1 Repatriëring dichtstbijzijnde Ziekenhuis  

Onder deze verzekering zal Aon Assistance zorgdragen voor gebruikelijk noodzakelijk vervoer en 
medische zorg gedurende het vervoer, communicatie en alle nodige en gebruikelijke aanvullende 
kosten die ontstaan door het vervoeren van Verzekerde naar het dichtstbijzijnde Ziekenhuis waar 
de noodzakelijke medische hulp voorhanden is.  
Aon Assistance kan, in samenspraak met de Medisch Adviseur van Verzekeraar, bepalen of de 
medische toestand van Verzekerde voldoende ernstig is om een repatriëring te rechtvaardigen, 
de locatie te bepalen waarnaar Verzekerde wordt gerepatrieerd en de middelen en methoden 
waarmee een de repatriëring wordt uitgevoerd.  

4.4.2 Repatriëring naar Thuisland 

Onder deze verzekering zal Aon Assistance zorgdragen voor gebruikelijk noodzakelijk vervoer 
teneinde Verzekerde naar zijn Thuisland te vervoeren voor opname in een Ziekenhuis dan wel 
revalidatie als gevolg van een eerdere repatriëring van Verzekerde naar een Ziekenhuis buiten 
zijn Thuisland. 
Indien noodzakelijk geacht door Aon Assistance, in samenspraak met de behandelend Bevoegd 
Arts, zal de repatriëring worden uitgevoerd onder constante medische begeleiding. 

4.4.3 Repatriëring van stoffelijk overschot 

4.4.3.1 Onder deze verzekering zal Aon Assistance zorgdragen voor repatriëring van het stoffelijk 
overschot van Verzekerde van de sterfplaats naar het Thuisland.  

4.4.3.2 Op verzoek van een geautoriseerd familielid of een raadsman/advocaat ingeschakeld namens de 
familie van Verzekerde, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon, zal Aon Assistance 
zorg dragen voor de repatriëring naar en de begrafenis of crematie van Verzekerde in de plaats 
waar Verzekerde is overleden. De kosten van de begrafenis of crematie van Verzekerde worden 
vergoed tot een maximum bedrag van EUR 7.500,00.  

4.4.4 Terugkeer op verplichting van de bevoegde visumverstrekkende overheidsorganisatie 

4.4.5 Onder deze verzekering zijn gedekt de navolgende kosten verband houdende met noodzakelijke 
en verplichte repatriëring als gevolg van Ziekte of een Ongeval van Verzekerde op last van de 
bevoegde visumverstrekkende overheidsinstantie.  

De kosten zijn gedekt indien deze niet betaald worden door de Onderwijsinstelling waaraan 
Verzekerde is verbonden. 

Aon Assistance zal zorgdragen voor en de kosten betalen van normaal en noodzakelijk vervoer 
en medische zorg gedurende het vervoer van Verzekerde naar het Thuisland; 

 De kosten van (tele)communicatie tot een maximum van EUR 150,00 per gebeurtenis; 
 De kosten van verblijf van Verzekerde tot het moment waarop Verzekerde op zijn huis- 

of familieadres of anderszins op zijn vaste bestemming is aangekomen, dan wel is 
aangekomen bij de medische zorgverlener waar hij of zij behandeld zal worden in het 
Thuisland. 
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4.4.6 Verzekerde moet zijn repatriëring uitstellen tot het moment waarop met normaal vervoer en op 
eigen gelegenheid kan worden gerepatrieerd. Gedurende dit uitstel blijft Verzekerde verzekerd 
voor de vergoeding van Medische Kosten onder de voorwaarden verbonden aan deze 
verzekering, zolang deze verzekering tegen premiebetaling wordt gecontinueerd. 

4.4.7 Verzekerde moet gebruik maken van (retour)tickets die hij of zij reeds ter beschikking heeft voor 
de terugreis naar het Thuisland. De kosten van deze (retour)tickets komen niet voor vergoeding 
onder deze verzekering in aanmerking. De kosten die gemaakt worden om deze tickets hun 
geldigheid te laten behouden (bijvoorbeeld kosten van omzetting of verlenging) komen wel voor 
vergoeding onder deze verzekering in aanmerking. 

4.5 Maximum verzekerd bedrag 

De kosten van de genoemde diensten in artikel 4.4.1 tot en met 4.4.7 samen, zijn beperkt tot 
maximaal EUR 500.000,00 per Verzekerde per gebeurtenis per Verzekeringsjaar. 

4.6 Uitsluitingen 

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen zijn onder deze verzekering niet 
gedekt:  

 de kosten van meer dan één spoed evacuatie en/of repatriëring voor elke afzonderlijk(e) 
gedekt Ongeval of Ziekte van Verzekerde gedurende het Verzekeringsjaar; 

 de kosten en uitgaven die niet nadrukkelijk zijn gedekt onder deze verzekering en welke 
niet vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd of georganiseerd door Verzekeraar. Deze 
uitsluiting geldt niet ingeval van medische spoedevacuaties vanuit afgelegen en 
primitieve gebieden waarbij vooraf geen contact met Verzekeraar kon worden gezocht 
of waarbij wanneer er gewacht zou worden Verzekerde zou kunnen sterven of zijn 
toestand kon verergeren; 

 de kosten als gevolg van elke gebeurtenis die optreedt als Verzekerde zich binnen het 
gebied van zijn Thuisland bevindt, behoudens hetgeen vermeld is in artikel 4.3.1, 4.3.2 
en 4.4.3; 

 de kosten welke niet berusten op advies van een Bevoegd Arts;  
 de kosten of medische verzorging, die rust en herstel tot doel hebben als gevolg van 

een eerder Ongeval, bestaande aandoening of Ziekte; 
 de kosten van medische evacuatie of repatriëring die niet het gevolg zijn van een 

ernstige medische aandoening van Verzekerde; 
 de kosten gemaakt indien Verzekerde volgens een Bevoegd Arts ter plaatse adequaat 

behandeld kon worden; 
 de kosten gemaakt indien de behandeling van Verzekerde volgens een Bevoegd Arts 

naar alle redelijkheid kon worden uitgesteld tot Verzekerde terug zou keren naar zijn 
Thuisland of Land van Bestemming; 

 de (extra) kosten van medische evacuatie of repatriëring van Verzekerde waarbij 
Verzekerde volgens advies van een Bevoegd Arts als reguliere passagier kan reizen 
zonder medische begeleiding; 

 de kosten welke samenhangen met geboorte, miskraam of zwangerschap. Deze 
uitsluiting is niet van toepassing ingeval van een abnormale zwangerschap of ernstige 
zwangerschapscomplicaties die het leven van Verzekerde en/of ongeboren kind 
gedurende de eerste vierentwintig (24) weken van de zwangerschap in gevaar brengen; 

 de kosten gemaakt als gevolg van emotionele, mentale en psychische ziekten; 
 de kosten als gevolg van opzettelijke zelfverwonding, zelfmoord, drugsverslaving of 

misbruik, alcohol misbruik of seksueel overdraagbare ziekten; 
 de kosten als gevolg van het gebruik van luchtvaartuigen van welke aard dan ook, 

anders dan als passagier van een vliegtuig; 
 de kosten gemaakt als gevolg van de uitoefening van militaire dienst of in dienst van de 

politie actieve deelname aan oorlogshandelingen (verklaard of niet), invasie, handeling 
van buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, rebellie, opstand, revolutie of 
oproer; 

 de kosten als gevolg van activiteiten van of op een schip of olieboorplatform, of op een 
soortgelijke off-shore locatie. 
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5 Aansprakelijkheid 

5.1 Verzekerde hoedanigheid 

Onder deze verzekering is gedekt de aansprakelijkheid van Verzekerde in zijn particuliere 
hoedanigheid. De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van een (neven) 
bedrijf of (neven) beroep en het verrichten van betaalde arbeid is derhalve niet gedekt.  

5.2 Omschrijving van de dekking 

5.3 Onder deze verzekering is gedekt is de aansprakelijkheid van Verzekerde in zijn 
bovengenoemde hoedanigheid voor Schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de 
Verzekeringstermijn. Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tot schadevergoeding 
tijdens de Verzekeringstermijn voor de eerste keer tegen Verzekerde worden ingesteld en bij 
Verzekeraar zijn gemeld. 

5.4 Het maximum verzekerd bedrag bedraagt voor alle Verzekerden die een gezin vormen, en op 
verschillende Polissen zijn verzekerd, tezamen EUR 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal 
EUR 2.500.000,00 per Verzekeringsjaar.  

5.5 Schade 

Onder schade in de zin van deze rubriek Aansprakelijkheid wordt verstaan:  
 Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, 

al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 

 Schade aan zaken: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van 
stoffelijke goederen van anderen dan Verzekerde, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade. 

5.6 Huispersoneel 

5.6.1 De aansprakelijkheid van Verzekerde jegens huispersoneel is ook ten aanzien van Schade aan 
zaken meeverzekerd. 

5.6.2 Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een 
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten 
betrekkingen. 

5.7 Vrijwillige hulpverlening 

5.7.1 Indien anderen dan Verzekerde schade lijden bij het om niet verlenen van hulp ter voorkoming 
van: 

 dood of lichamelijk letsel van Verzekerde; of 
 onmiddellijk dreigende schade aan zaken van Verzekerde, 

vergoedt Verzekeraar de door deze andere personen geleden Schade aan personen en/of 
Schade aan zaken. 

5.7.2 Als norm voor de schaderegeling wordt het burgerlijk recht gehanteerd. Bij toekenning van 
schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkering die de benadeelde uit andere hoofde heeft 
in mindering worden gebracht. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de 
vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde 
natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. 
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5.8 Proceskosten en wettelijke rente 

Boven het verzekerd bedrag zullen worden vergoed: 
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen van Verzekeraar gevoerde procedures en in 

zijn opdracht verleende rechtsbijstand; 
b.  de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom; 
c.  de gemaakte bereddingskosten. 

5.9 Zekerheidstelling 

Indien door een overheid wegens een onder de verzekering gedekte schade het stellen van 
geldelijke zekerheid wordt verlangd ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal 
Verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag. 
Verzekerde(n) is/zijn verplicht Verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te 
verkrijgen. 

5.10 Uitsluitingen 

Naast de in de Algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen zijn de navolgende uitsluitingen 
van toepassing: 

5.10.1 Opzet 

5.10.1.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is niet 
gedekt de aansprakelijkheid van Verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende 
uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten. 

5.10.1.2 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende Verzekerde voor schade 
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot een groep behorende personen, ook 
ingeval niet Verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

5.10.1.3 Aan het opzettelijk karakter van een wederrechtelijk handelen of nalaten zoals in artikel 5.10.1.1 
en 5.10.1.2 omschreven doet niet af dat Verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een 
of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen 
verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen. 

5.10.2 Opzicht 

5.10.2.1 Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade: 

a.  aan zaken die Verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur, 
huurkoop, lease-, (erf)pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van 
gebruik en bewoning); 

b. uit hoofde van de uitoefening van een (neven) bedrijf of (neven) beroep, het verrichten van 
handenarbeid anders dan bij wijze van vriendendienst, alsmede het vervullen van de militaire 
of burgerlijke dienstplicht; 

c. aan zaken, die Verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; 
d. aan Motorrijtuigen, (sta) caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen waaronder zeilplan- 

ken en luchtvaartuigen, die Verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft; 
e. bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige 

papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die Verzekerde of iemand namens 
hem/haar onder zich heeft.  

5.10.2.2 In afwijking op het bovenstaande is onder deze verzekering gedekt schade aan zaken die 
Verzekerde onder zich heeft tijdens stagewerkzaamheden en die toebehoren aan het stageadres 
zijn verzekerd tot een bedrag van maximaal EUR 10.000,00 per gebeurtenis. 
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5.10.3 Motorrijtuigen 

5.10.3.1 Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 
een Motorrijtuig dat Verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.  

Deze uitsluiting geldt niet voor:  

a. de aansprakelijkheid van Verzekerde als passagier (niet zijnde bestuurder) van een 
Motorrijtuig, met inbegrip van schade aan dat Motorrijtuig; 

b. de aansprakelijkheid van Verzekerde voor schade met of door motorisch voortbewogen  
maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 
10 kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand bediende 
modelauto's; 

c. de aansprakelijkheid van Verzekerde voor schade ontstaan door een niet met een Motorrijtuig  
verbonden kampeer- of bagage-aanhangwagen of boottrailer, met uitsluiting van schade 
veroorzaakt door het losraken van de koppeling; 

d. de aansprakelijkheid van Verzekerde, mits deze jonger is dan 18 jaar, voor schade 
veroorzaakt tijdens joyriding met een Motorrijtuig. 

5.10.3.2 Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid: 

 in geval van diefstal of verduistering van het Motorrijtuig; 
 voor schade aan het Motorrijtuig zelf, tenzij artikel 5.10.3.1 sub a van toepassing is; 
 in geval van joyriding. 

5.10.4 Vaartuigen 

Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 
een vaartuig.  
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's, zeilplanken en 

op afstand bediende modelboten indien deze zijn gemaakt om uitsluitend met lichaamskracht 
te worden voortbewogen; 

b. de aansprakelijkheid voor Schade aan personen veroorzaakt door of met zeilboten met een 
zeiloppervlak van ten hoogste 16 m2, tenzij deze boten zijn uitgerust met een (buitenboord ) 
motor met een vermogen van meer dan 3kw; 

c. de aansprakelijkheid van Verzekerde als passagier van een vaartuig, met inbegrip van schade 
aan dat vaartuig. 

d. De dekking zoals genoemd onder artikel 5.10.4 sub a. tot en met c. geldt niet voor zover de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. 

5.10.5 Luchtvaartuigen 

5.10.5.1 Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 
een luchtvaartuig, modelvliegtuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, 
kabelvlieger, luchtschip, modelraket, drone alsmede een ballon met een diameter van meer dan 
1 meter in geheel gevulde toestand.  

Deze uitsluiting geldt niet voor: 
a. de aansprakelijkheid voor schade met of door op afstand bediende modelvliegtuigen waar- 

van het gewicht ten hoogste 20 kilogram bedraagt; 
b. de aansprakelijkheid van Verzekerde als passagier van een luchtvaartuig, met inbegrip van 

schade aan dat luchtvaartuig. 

5.10.5.2 De onder a en b omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt 
door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. 
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5.10.6 Wapens 

Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade in verband met het bezit 
en/of gebruik van (vuur)wapens. 

5.10.7 Seksuele gedragingen 

5.10.7.1 Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid van Verzekerde voor schade 
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen van 
welke aard dan ook; 

5.10.7.2 Onder deze verzekering is niet gedekt de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende 
Verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte 
gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende personen, ook in 
geval niet Verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen. 

5.10.8 Medische handelingen/activiteiten 

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor Schade als gevolg van medische 
handelingen/activiteiten. 
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6 Juridische bijstand 

6.1 Dekking 

Onder deze verzekering zijn gedekt de kosten van juridische bijstand gemaakt door Verzekerde 
indien het geschil waarvoor bijstand nodig is, is ontstaan tijdens de Verzekeringstermijn.  

6.2 Verhaalsbijstand 

Juridische bijstand terzake van verhaal van schade van Verzekerde toegebracht door een derde 
die daarvoor wettelijk aansprakelijk is, anders dan op grond van contract. 

6.3 Strafbijstand 

Juridische bijstand in strafzaken aangespannen tegen Verzekerde, tenzij: 
a. er sprake is van opzet aan de zijde van Verzekerde; 
b. verzekerde het (strafbare) feit willens en wetens heeft gepleegd; 
c. er sprake is van een overtreding van fiscale voorschriften (waaronder begrepen 

douanevoorschriften) door Verzekerde. 

6.4 Contractbijstand 

Juridische bijstand ter zake van geschillen over overeenkomsten die door Verzekerde zijn 
gesloten in rechtstreeks verband met de reis en het verblijf in het Land van Bestemming, mits het 
belang van het geschil) ten minste EUR 125,00 bedraagt. 

6.5 Borgsom 

In het geval door een overheid in verband met een onder deze verzekering gedekte strafzaak 
tegen Verzekerde een borgsom wordt geëist voor vrijlating van Verzekerde, teruggave van hem 
toebehorende zaken of opheffing van een beslag hierop, dan schiet Verzekeraar deze borgsom 
tot maximaal EUR 50.000,00 voor.  
Door het aanvaarden van het voorschot machtigt Verzekerde Verzekeraar onherroepelijk 
daarover te beschikken zodra het bedrag wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn 
volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van terugbetaling aan Verzekeraar. Indien 
terugbetaling aan Verzekeraar niet slaagt, is Verzekerde verplicht het voorschot uiterlijk binnen 
een jaar nadat het is verstrekt, terug te betalen aan Verzekeraar. 

6.6 Verzekerde bedragen 

Het maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis: 
 Binnen de EER:  EUR 50.000,00 per gebeurtenis  
 Buiten de EER:  EUR 15.000,00 per gebeurtenis 

 

6.7 Uitsluitingen 

Onder deze verzekering zijn niet gedekt de kosten van juridische bijstand indien de aanspraak 
voortvloeit uit of verband houdt met: 
 het in eigendom hebben, bezitten, houden of (ver)kopen van Motorrijtuigen en/of 

aanhangers, vaartuigen, luchtvaartuigen;  
 (arbeidsrechtelijke) overeenkomsten inzake of verband houdende met het verwerven van 

inkomsten of de kosten van levensonderhoud; 
 gebeurtenissen en omstandigheden welke zich hebben voorgedaan voor ingangsdatum 

van deze verzekering.  
 een vordering tegen Verzekeringnemer, Aon, Verzekeraar of welke organisatie of persoon 

dan ook die betrokken is bij het opstellen van deze verzekering.  
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7 Persoonlijke Eigendommen  

7.1 Omvang dekking 

7.1.1 Dekking tijdens Reizen 

Onder deze verzekering is gedekt diefstal, verlies of beschadiging van de Persoonlijke 
Eigendommen van Verzekerde indien de schade is ontstaan tijdens Reizen. 

7.1.2 Dekking in het Land van Bestemming 

Dekking in het Land van Bestemming is tevens van kracht indien de Persoonlijke Eigendommen 
zich bevinden in de Woning van Verzekerde aldaar.  

7.1.3 Gedekte gebeurtenissen in de Woning 

Schade in de Woning van Verzekerde komt alleen in aanmerking voor vergoeding indien die het 
gevolg is van een van de volgende gedekte gebeurtenissen: 

7.1.3.1 brand en ontploffing (ook als gevolg van eigen gebrek); 

7.1.3.2 beschadiging door glasscherven bij ruitbreuk; 

7.1.3.3 het breken van glas van aquaria en wandspiegels, door enig van buiten komend onheil. Naast de 
door glasbreuk aan de Persoonlijke Eigendommen toegebrachte schade; 

7.1.3.4 aanrijding en aanvaring van de door Verzekerde bewoonde Woning; 

7.1.3.5 regen, sneeuw of smeltwater, voor zover dit door het dak of ten gevolge van breuk, verstopping 
of het overlopen van dakgoten en afvoerpijpen in de door Verzekerde bewoonde Woning of 
daarbij behorende bijgebouwen is gestroomd. Uitgesloten is schade als gevolg van onvoldoende 
onderhoud van het gebouw en schade door riool- en grondwater; 

7.1.3.6 blikseminslag ongeacht of deze brand ten gevolge heeft; 

7.1.3.7 onvoorzien uit- of overlopen van water uit de centrale verwarmings- of waterleidingsinstallatie met 
alle daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen, alsmede uit door middel van een 
beveiligde aansluiting aan de waterleiding gekoppelde wasmachines, wasautomaten, 
afwasmachines en dergelijke apparaten, alles voor zover in het door verzekerde bewoonde 
gebouw en/of de daarbij behorende bijgebouwen, mits dit uit- of overlopen van water een direct 
gevolg is van een defect van de bedoelde installaties, toestellen of apparaten. Uitgesloten is 
schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de installaties, toestellen of 
apparaten, alsmede schade door riool- of grondwater. 

7.1.3.8 storm, waaronder wordt verstaan een door een plaatselijk weerstation waargenomen, 
windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde met inbegrip van regen-, sneeuw- en 
hagelschade en schade als gevolg van blikseminslag; 

7.1.3.9 Diefstal, afpersing, beroving.  

 Ingeval van afpersing en beroving is een voorwaarde voor dekking dat er sprake moet zijn 
van een bedreiging met geweld van Verzekerde. 

 Schade als gevolg van diefstal is alleen gedekt indien de diefstal aantoonbaar 
voorafgegaan wordt door (binnen)braak aan de deugdelijk afgesloten deur van de Woning 
die rechtstreeks toegang verschaft tot de eigen Woning van Verzekerde. Diefstal en 
beroving buiten de Woning van Verzekerde is uitgesloten wanneer er geen sprake is van 
Reizen; 

7.1.3.10 vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het door Verzekerde bewoonde gebouw is 
binnengedrongen. 
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7.2 Vergoeding 

7.2.1 Verzekeraar betaalt de navolgende waarde van de Persoonlijke Eigendommen volgens de 
maximum verzekerde bedragen zoals opgenomen in het aangehechte dekkingsoverzicht: 

 voor voorwerpen niet ouder dan een jaar; de Nieuwwaarde; 
 voor voorwerpen ouder dan een jaar, de Dagwaarde. 

7.2.2 Indien de Persoonlijke Eigendommen kunnen worden hersteld of kunnen worden vervangen, dan 
heeft Verzekeraar het recht deze te herstellen of vervangen. 

7.2.3 Indien voorwerpen niet kunnen worden vervangen door nieuwe gelijkwaardige voorwerpen, zal er 
bij de schadebepaling uit worden gegaan van de Marktwaarde. 

7.2.4 Schadevergoeding zal worden verleend tot ten hoogste de verzekerde bedragen, ongeacht de 
totale waarde van de Persoonlijke Eigendommen. 

7.3 Vergoeding boven verzekerd bedrag 

De Verzekeraar zal, zo nodig boven het verzekerd bedrag, met een maximum van 10% van het 
onder Persoonlijke Eigendommen verzekerde bedrag, vergoeding verlenen voor: 
 braakschade aan de door Verzekerde bewoonde Woning door (binnen)braak of poging 

daartoe, voor zover deze kosten voor rekening van Verzekerde komen; 
 extra kosten van noodzakelijk verblijf elders, indien de door Verzekerde bewoonde 

Woning onbewoonbaar wordt door 1 of meer van de in 7.1.3 genoemde gebeurtenissen; 
 opruimingskosten, zijnde de kosten van het opruimen van de inboedel, voor zover deze 

opruiming het noodzakelijke gevolg is van een gedekte gebeurtenis. 

7.4 Voorwaarden voor dekking en verplichtingen van Verzekerde ingeval van schade 

Als voorwaarde voor dekking onder deze verzekering geldt het bepaalde in de artikelen 7.4.1 tot 
en met 7.4.4 Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen, vervalt de dekking. 

7.4.1 Verzekerde dient binnen vierentwintig (24) uur of zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, nadat hij 
achter diefstal is gekomen, aangifte te doen bij de politie, of een andere daartoe bevoegde 
autoriteit die jurisdictie heeft in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden. 

7.4.2 Ingeval van beschadiging van de Persoonlijke Eigendommen dient Verzekerde Verzekeraar in de 
gelegenheid te stellen deze te onderzoeken voordat herstel plaatsvindt. 

7.4.3 Verzekerde dient het bezit, de waarde en ouderdom van de Persoonlijke Eigendommen 
aannemelijk te maken bijvoorbeeld door middel van een originele aankoopnota. 

7.4.4 Ingeval van beschadiging of diefstal van de Persoonlijke Eigendommen ontstaan tijdens vervoer 
dient Verzekerde zijn eigendommen te controleren bij ontvangst en ingeval van beschadiging of 
diefstal dit aan te geven bij de vervoersonderneming. Indien mogelijk dient Verzekerde een 
proces-verbaal opgemaakt door de vervoersonderneming te overleggen. 
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7.5 Uitsluitingen 

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen zijn onder deze verzekering niet 
gedekt: 
a. schade aan vaartuigen, met uitzondering van zeilplanken; 
b. verlies van video-, computer-, foto-, film-, geluids- en telecommunicatieapparatuur, sieraden, 

horloges, bont en andere waardevolle voorwerpen, tenzij Verzekerde kan aantonen dat hij de 
normale voorzichtigheid in acht heeft genomen; 

c. luchtvaartuigen, waaronder begrepen zeilvlieg- en valschermzweefuitrusting; 
d. Motorrijtuigen, waaronder begrepen bromfietsen; 
e. kampeerwagens en andere voertuigen alsmede daartoe behorende accessoires; 
f. schade(n) door slijtage, eigen gebrek, eigen bederf en langzaam inwerkende 

(weers)invloeden, mot of ander ongedierte; 
g. schade door inbeslagneming of verbeurdverklaring anders dan wegens een verkeersongeval; 
h. schade bestaande uit beschadigingen (krassen, deuken, vlekken en ontsiering), tenzij het 

voorwerp ongeschikt is geworden voor gebruik; 
i. contant geld, cheques en/of credit card; 
j. schade die is ontstaan indien Verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft 

genomen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging van Persoonlijke 
Eigendommen. Van normale voorzichtigheid kan in ieder geval niet worden gesproken 
wanneer video-, computer-, foto-, film-, geluids- en telecommunicatieapparatuur, sieraden, 
horloges, bont en andere waardevolle voorwerpen onbeheerd worden achtergelaten anders 
dan in een deugdelijk afgesloten ruimte. Onder een deugdelijk afgesloten ruimte wordt hier 
niet verstaan een vervoermiddel; 

 

Voor zaken welke niet genoemd zijn in het voorgaande punt j. en welke worden achtergelaten in 
een vervoermiddel zal er uitsluitend recht op vergoeding bestaan indien en zover er van 
verzekerde verlangd mag worden dat in redelijkheid geen veiliger maatregelen hadden kunnen 
worden getroffen, de zaken zich bevinden in een deugdelijk afgesloten kofferbak en deze zaken 
voorts van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
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8 Dekkingsomschrijving 

 
 
Dekkingsomvang Complete Start+ Start 
 
Rubriek 2 Medische Kosten 
Vergoeding voor dokters- en ziekenhuiskosten Kostprijs Secundair indien Niet verzekerd 
   niet gedekt onder  
   een andere verzekering 
Bijzondere Medische Kosten: 
- Fysiotherapie 12 behandelingen 12 behandelingen Niet verzekerd 
- Acupunctuur 12 behandelingen 12 behandelingen Niet verzekerd 
- Psychotherapie 9 behandelingen 9 behandelingen Niet verzekerd 
 
Kosten in verband met niet medisch Max.  € 2.000,00 Niet verzekerd  Niet verzekerd 
noodzakelijke bevalling in Ziekenhuis,    
kraaminrichting of thuis    
 
Hulpmiddelen Conform uitgebreide Niet verzekerd Niet verzekerd 
 regeling hulpmiddelen 
 
Tandartskosten t.g.v. een Ongeval    
per gebeurtenis Max.  € 1.100 Max.  € 1.100 Niet verzekerd 
 
Tandartskosten bij spoedeisende hulp    
per Verzekeringsjaar Max.  € 350  Max.  € 350 Niet verzekerd 

Rubriek 3 Ongevallen 
a In geval van overlijden  € 10.000  € 10.000  € 10.000 
b Maximaal in geval van Blijvende Invaliditeit  € 75.000  € 75.000  € 75.000 

 
Rubriek 4 Extra Kosten / Hulpverlening 
a. Extra terugreiskosten naar Nederland Max.  € 7.000 Max.  € 7.000 Max.  € 7.000 
bij voortijdige terugroeping i.v.m. een    
levensgevaar verkerende situatie of het 
overlijden van een familielid in de 1e of 2de graad. 
Als verzekerde zelf in levensgevaar verkeert is er  
dekking voor een retourvlucht en verblijf voor 2  
familieleden naar de bestemming van de verzekerde 
b. Repatriëring van het stoffelijk overschot  Max. € 500.000 Max. € 500.000 Max. € 500.000 
naar het land van herkomst of lokale 
begrafenis/crematie, in de plaats van overlijden, mits 
deze niet meer bedraagt dan de repatriëringkosten. 
c. Telecommunicatiekosten p.p. per  Max.  € 150  Max.  € 150  Max.  € 150 
verzekerde periode 
d. Extra kosten in verband met  Max.  € 500.000 Max.  € 500.000 Max. € 500.000 
repatriëring/evacuatie per ambulancevliegtuig 

 
Rubriek 5 Aansprakelijkheid 
Particuliere aansprakelijkheid, per aanspraak Max.  Max. Max. 
  € 1.250.000  € 1.250.000   € 1.250.000 
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Rubriek 6 Rechtsbijstand 
(niet geldig tijdens werkzaamheden)  
 Verhaalsrechtsbijstand  
 Strafrechtsbijstand  
 Contractsrechtsbijstand  
 Waarborgsom 
Binnen Europa (per gebeurtenis)  € 50.000  € 50.000  € 50.000 
Buiten Europa per gebeurtenis Max.  € 15.000 Max.  € 15.000 Max.  € 15.000
    

 
Rubriek 7 Persoonlijke Eigendommen 
In Woning Verzekerde (per gebeurtenis) Max.  € 6.000 Max.  € 6.000 Max.  € 6.000 
Persoonlijke bagage tijdens Reizen Max.  € 1.500  Max.  € 1.500  Max.  € 1.500 
Waaronder voor: 
 Foto-, film-, video- en computerapparatuur  Max.  € 700 Max.  € 700 Max.  € 700 
 Diefstal, beschadiging, vermissing, 
 verlies van contactlenzen en brillen  Max.  € 200  Max.  € 200 Max.  € 200 
 Reisdocumenten Kostprijs  Kostprijs  Kostprijs 
 Telefoons, kostbaarheden, juwelen, horloges Max.  € 150 Max.  € 150 Max.  € 150 
 Zeilplanken (inclusief accessoires), fietsen Max.  € 250 Max.  € 250 Max.  € 250 
 
N.B. Lees de Polisvoorwaarden en zie het verzekeringscertificaat voor de volledige dekking.  
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