InsureToStudy B.V.
Informatiedocument Verzekeringsproduct
Onderneming: Jonker-Scheffers Volmacht B.V.

Product: InsureToStudy

AFM-vergunning: 12006360

Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.
Let op: het is een samenvatting van de verzekering. De volledige omschrijving van wat wel en niet
verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt tijdens de looptijd van de verzekering de in de rubrieken genoemde kosten die
tijdens de reis, stage en/of uitwisselingsproject in het buitenland worden gemaakt.
Extra informatie
Er kan gekozen worden tussen Basic Plan, Basic Plan +, European Plan en Master Plan/Master Plan+

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

✓

Hieronder staat welke schade verzekerd is:

Algemene uitsluitingen;
- molest
- atoomkernreactie
- andere verzekering
- wanbetaling
- opzet
- fraude
- alcoholgebruik, gebruik van middelen
- te verwachten kosten
- niet nakomen van verplichtingen
- poging tot zelfmoord, zelfverminking en zelfmoord

✓

Medische kosten
Het Basic Plan geeft geen dekking voor medische
kosten.

Je bent ook niet verzekerd voor:

Het Basic Plan+ geeft beperkt dekking voor fysiotherapie
en tandheelkundige kosten.
Het European Plan geeft dekking voor medische kosten,
maar alleen als aanvulling op een basiszorgverzekering
.
Het Master Plan(+) geeft dekking voor medische kosten.

Aanvullende uitsluitingen per rubriek zijn te vinden in de
polisvoorwaarden.

✓

Bagage/huisraad
Bagage is tijdens de reis verzekerd voor beschadiging,
diefstal en verlies van je bagage tot maximaal EUR
5.000,-.
Schade aan huisraad binnen je woning is verzekerd tot
maximaal EUR 6.000,-.
Verzekerd zijn onder andere schade door brand,
diefstal, inbraak, neerslag, storm, aanrijding.

✓

Ongevallen
Jij of je nabestaanden ontvangen een uitkering bij
overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.
Bij overlijden is dat EUR 12.500,- en bij blijvende
invaliditeit maximaal EUR 75.000,-, afhankelijk van de
mate van invaliditeit.

✓

Aansprakelijkheid
Je bent verzekerd als je als privépersoon per ongeluk
iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander
beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent
voor deze schade.

✓

Rechtsbijstand
Je bent verzekerd van juridische hulp bij het verhalen
van schade die aan jou is toegebracht door een derde
die daarvoor aansprakelijk is.
Ook wordt er juridische verdediging geboden als er
strafvervolging wordt ingesteld.

✓

Keuze: Annuleringskosten
Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet
gaan? Of moet je de reis voortijdig afbreken? Dan
vergoeden we de kosten die je hebt gemaakt en niet
terugkrijgt.

✓

Keuze: Wintersport
Met de keuzedekking Wintersport ben je tijdens de reis
verzekerd voor schade tijdens de beoefening van niet
(semi)professioneel beoefende wintersporten en
onderwatersport.

Gelden er beperkingen voor de dekking?

!

In de polisvoorwaarden en op het premie-en
dekkingsoverzicht vindt je voor sommige
behandelingen een maximale vergoeding.
Eigen risico
Er is geen sprake van een eigen risico.

Waar ben ik verzekerd?
✓

Deze verzekering biedt dekking wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel
mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
-

De premie kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaald worden zonder termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
-

De dekking van de verzekering begint en eindigt op de datum zoals vermeld op de verzekeringspolis om 23.59 PM CET of
zoveel eerder als verzekerde op het woonadres in het thuisland terugkeert. Als verzekerde vervroegd terugkeert naar het
land van herkomst is de verzekering eveneens opzegbaar.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?
-

De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Deze verzekeringspolis is geaccepteerd door Zurich InsuranceZie de polis voor de volledige details.

