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Vervolgblad schoolreis- en excursieverzekering

A. Verzekerde bedragen:

1. Kosten van geneeskundige behandeling.
a. Kosten van geneeskundige behandeling in het buitenland. A 1.361,–
b. Kosten van geneeskundige behandeling in Nederland. A 454,–

2. Tandheelkundige kosten.
Tandheelkundige kosten per behandeld element
(uitsluitend tengevolge van een ongeval). A 68,–

3. Buitengewone kosten.
In totaal maximaal A 4.538,–
waarvan voor:
a. Kosten i.v.m. overlijden:

begrafenis of crematie in het buitenland;
overkomst van familieleden t/m 2e graad
vanuit Nederland en terug; of
transport stoffelijk overschot naar een
plaats in Nederland.

vergoeding
gemaakte

b. Kosten vervoer op medische indicatie in
of naar Nederland.

kosten

c. Kosten van reisonderbreking.
d. Kosten van overkomst in of vanuit Nederland bij ziekte.
e. Kosten van reddings- en bergingsakties t.b.v. verzekerden.
f. Kosten van telefoon, telegraaf, telex. A 23,–
g. Noodzakelijke extra verblijfkosten p.p.p.d. A 23,–
h. Niet vermelde noodzakelijke reiskosten vergoeding

gemaakte kosten

4. Ongevallen.
a. Overlijden door een ongeval. A 2.269,–
b. Blijvende invaliditeit door een ongeval bij 100%

blijvende invaliditeit. A 27.227,–
Personen boven 69 jaar. niet meeverzekerd

5. Aansprakelijkheid.
De verzekeringnemer is verzekerd in zijn hoedanigheid
van organisator van de in de polis bedoelde reis/reizen,
excursie(s) tot een maximum van A226.890,–
per gebeurtenis.

N.B. Voor alle rubrieken geldt dat het wintersport-risico
niet is meeverzekerd !

B. Aanwijzingen in geval van schade
(zie artikel 11 van de voorwaarden)
– Zit u in het buitenland in moeilijkheden en wilt u

meer weten over de voorzieningen die uw
verzekering u biedt?
Bel dan uw verzekeringsadviseur òf bel ons:
(070) 513 03 03. U kunt ook contact opnemen met
TravelCare (070) 314 75 75; deze zal de
noodzakelijke hulp organiseren. De kosten van
eventueel door TravelCare te organiseren hulp
worden – mits onder deze polis gedekt – door ons
betaald.

–

–

Onderteken nimmer papieren waarvan u de inhoud
niet kent of waarmee u het niet eens bent.
Ongeacht of u de schade reeds telefonisch hebt
gemeld, dient steeds schriftelijk aanmelding te
geschieden. Een schadeaangifteformulier is op
aanvraag bij uw verzekeringsadviseur of bij ons
verkrijgbaar.


