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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Verzekerden: degenen, wier namen bij de
verzekeringnemer bekend zijn, mits deze verzekerden in
Nederland woonachtig zijn.
b. Maatschappij: Nationale-Nederlanden
Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Artikel 2 Verzekeringsgebied
De verzekering geldt voor reizen binnen Europa.

Artikel 3 Duur der verzekering
De verzekering is aangegaan voor een duur, zoals in de
polis is vermeld, doch ten hoogste voor 1 maand per reis.
De maximum duur geldt tevens indien meerdere polissen
zijn afgegeven.

Artikel 4 Verlenging dekkingstermijn
Indien de reisduur verlengd wordt ten gevolge van een
gebeurtenis of omstandigheid, ontstaan buiten de wil van
de verzekerden en op het voorkómen waarvan zij geen
enkele invloed konden uitoefenen, blijft de verzekering voor
de betrokken verzekerden van kracht, zonder dat hiervoor
premie verschuldigd is, tot het eerst mogelijke tijdstip van
thuiskomst.

Artikel 5 Kosten van geneeskundige
behandeling
a. Indien gedurende de looptijd van de verzekering
geneeskundige behandeling noodzakelijk wordt, dan zal tot
de in de polis genoemde maximum-bedragen vergoeding
worden verleend voor de gemaakte kosten van:
– eerste hulp
– honoraria van artsen
– verpleging en behandeling in een ziekenhuis
– de op voorschrift van een arts toegepaste behandelingen
en onderzoeken
– genees- en verbandmiddelen op voorschrift van een arts
– vervoer naar en van de plaats waar de geneeskundige
behandeling wordt verleend, mits dit vervoer medisch
noodzakelijk is
– door een ongeval noodzakelijk geworden prothesen.
b. Indien op grond van het in art. 4 bepaalde de
dekkingstermijn van deze verzekering wordt verlengd,
worden de onder a genoemde kosten, welke in het
buitenland zijn gemaakt ná de oorspronkelijke einddatum
van deze verzekering, alléén vergoed indien transport van
de verzekerde naar Nederland medisch niet verantwoord is.
c. Indien verzekerde tijdens de duur van de verzekering
een ongeval is overkomen, zullen tevens worden vergoed
de kosten van geneeskundige behandeling gemaakt in
Nederland binnen 1 jaar na de datum van het ongeval tot
ten hoogste A454,–.
c. Geen recht op vergoeding bestaat indien de reis (mede)
ondernomen is om een (para)medische behandeling te
ondergaan.

Artikel 6 Kosten van tandheelkundige
behandeling
Onder kosten van tandheelkundige behandeling worden
verstaan, de gemaakte kosten van tandheelkundige (deel)
behandeling(en) als gevolg van een ongeval de verzekerde
tijdens de duur der verzekering overkomen.

Tevens zullen worden vergoed de kosten van
nabehandeling, voorzover deze kosten zijn gemaakt binnen
één jaar na de datum van het ongeval.
De vergoeding zal geschieden tot een maximum van A68,–
per behandeld element.

Artikel 7 Buitengewone kosten
Onder buitengewone kosten worden verstaan, de onder a
t/m g genoemde kosten, welke aantoonbaar
noodzakelijker- en redelijkerwijs tijdens de duur van de
verzekering gemaakt moesten worden, als gevolg van een
gebeurtenis en/of omstandigheid buiten de wil van de
verzekerden ontstaan en op het voorkómen waarvan zij
geen enkele invloed konden uitoefenen.
Reiskosten zullen worden vergoed op basis van reiskosten
per openbaar vervoer (niet in de hoogste klasse).
Voor verblijfkosten zal per persoon per dag maximaal het in
de polis vermelde bedrag worden vergoed. Voor alle
buitengewone kosten tezamen zal nooit meer worden
vergoed, dan het in de polis genoemde bedrag.

a. Kosten verband houdende met overlijden.
1. In geval van overlijden van een verzekerde worden
vergoed:
– òf de kosten van begrafenis c.q. crematie ter plaatse,
anders dan in het land waar verzekerde de nationaliteit van
bezat of in het land waar verzekerde woonachtig was, tot
maximaal het bedrag in de polis vermeld. Voor de
echtgeno(o)t(e) of degene met wie de verzekerde
duurzaam samenwoonde en familieleden tot en met de
tweede graad van de overledene worden bovendien
vergoed:
de reiskosten vanuit Nederland en terug ter bijwoning van
de begrafenis c.q. de crematie en de verblijfkosten
gedurende ten hoogste drie dagen;
– òf de kosten verband houdende met het vervoer van het
stoffelijk overschot naar een plaats in Nederland (w.o. de
kosten van de voor het vervoer op grond van de geldende
voorschriften noodzakelijke kist).
a. Op vergoeding van kosten in geval van overlijden
bestaat generlei recht, indien de reis (mede) ondernomen
is om een (para)medische behandeling te ondergaan.

b. Kosten van vervoer op medische indicatie.
Indien als gevolg van ongeval of ziekte vervoer in of naar
Nederland moet plaats hebben, anders dan per openbaar
vervoermiddel of met het vervoermiddel waarmede de reis
wordt gemaakt, worden deze kosten alléén vergoed, indien
deze gemaakt zijn op medische indicatie. Indien het
vervoer in of naar Nederland per ambulance-vliegtuig moet
plaats hebben, ter redding van leven, ter voorkoming van
invaliditeit of om (verdere) adequate medische behandeling
mogelijk te maken, dan is tevens toestemming van de
Maatschappij vereist.

c. Kosten van reisonderbreking.
De kosten van reisonderbreking worden vergoed:
1. In geval van overlijden of in geval van, naar medisch
inzicht, bestaand levensgevaar van echtgeno(o)t(e) of
degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont en
familieleden tot en met de tweede graad in Nederland;
2. in verband met een van belang zijnde zaakschade welke
het eigendom van een verzekerde of het bedrijf waar hij
werkzaam is, treft en zijn aanwezigheid noodzakelijk maakt.

d. Kosten van overkomst in of vanuit Nederland.
Vergoed worden de kosten van overkomst:



1. inclusief het verblijf, gedurende ten hoogste zeven
dagen voor maximaal twee personen naar een verzekerde
in of buiten Nederland, indien deze, naar medisch inzicht,
in levensgevaar verkeert en de reis door de verzekerde niet
(mede) ondernomen is om een (para)medische
behandeling te ondergaan;
2. inclusief het verblijf voor één persoon, tot het
eerstmogelijke tijdstip van terugkeer, ter begeleiding van
een verzekerde, die tijdens de duur der verzekering in of
buiten Nederland door een ongeval of ziekte werd
getroffen, mits dit geschiedt op medische indicatie.

e. Kosten van reddings- en bergingsakties ten behoeve
van verzekerden.

f. Kosten van telefoon, telegraaf en telex.
Tot maximaal het bedrag in de polis vermeld.

g. Overige reis- en verbijfkosten.
De extra reis- en verblijfkosten welke niet onder a t/m f zijn
vermeld, maar wel in rechtstreeks verband staan met de
reis waarvoor deze verzekering werd aangegaan, worden
eveneens vergoed met inachtneming van het gestelde in
de aanhef van dit artikel.

Artikel 8 Ongevallenverzekering
Voor de rubriek Ongevallen zijn van toepassing de
Algemene Voorwaarden van de bij de Maatschappij, ten
tijde van de afgifte van de schoolreis- en
excursieverzekering in gebruik zijnde individuele
ongevallenpolis, tenzij hiervan in de voorwaarden van de
schoolreis- en excursieverzekering wordt afgeweken. De
Algemene Voorwaarden van de individuele
ongevallenverzekering zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheidsverzekering
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zover niet
gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere
datum, waarbij van toepassing zijn de voorwaarden van de
bij de Maatschappij ten tijde van de afgifte van de
schoolreis- en excursieverzekering in gebruik zijnde
aansprakelijkheidspolis voor bedrijven en beroepen. De
voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven en beroepen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
In afwijking van de voorwaarden van de
aansprakelijkheidsverzekering geldt:
a. verzekerden zijn:
1. de verzekeringnemer, in de hoedanigheid van
organisator van een schoolreis/excursie.
2. de ondergeschikten van de verzekeringnemer en de
begeleid(st)ers ten aanzien van hun aktiviteiten binnen het
kader van de schoolreis/excursie.
b. de verzekering is alleen van kracht voor schade
veroorzaakt en ontstaan in Europa.
c. van de verzekering blijft uitgesloten het eigen risico, dat
krachtens een andere verzekering wordt gelopen.

Artikel 10 Uitsluitingen
De Maatschappij is niet tot schadevergoeding gehouden
indien:
a. de schade is ontstaan in verband met het verrichten van
beroepswerkzaamheden, anders dan van commerciële
en/of administratieve aard;
b. de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend

konflikt, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2
november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;
c. de schade het gevolg is van kunstmatig opgewekte
kernsplitsing, tenzij deze is aangewend bij de medische
behandeling van de verzekerde(n);
d. de schade het gevolg is van opzet of is veroorzaakt met
goedvinden van de verzekerde of begunstigde;
e. de schade het gevolg is van ongevallen een verzekerde
overkomen tijdens de beoefening van wintersport;
f. de schade is ontstaan in verband met resp. bestaat uit
opgelegde boetes;
g. rechten op vergoedingen kunnen worden ontleend aan
enige andere voorziening of verzekering, al dan niet van
oudere datum, terwijl restituties en/of besparingen op de
uitkeringen in mindering worden gebracht. Deze bepaling is
niet van toepassing op uitkeringen krachtens de
ongevallenverzekering;
h. de schade is ontstaan tijdens bergtochten, anders dan
op begaanbare wegen en paden;
i. de schade het gevolg is van, resp. bestaat uit:
1. het verblijf in een luchtvaartuig, tenzij als rechtmatig
passagier van een voor passagiersvervoer ingericht
vliegtuig, terwijl dit voor passagiersvervoer gebruikt wordt;
2. het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken,
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen;
3 het deelnemen, als bestuurder of als passagier, aan
snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met een
motorrijtuig;
4. een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust
roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij dit waagstuk
werd verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen
zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden;
5. het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een
misdrijf;
6. kosten bij het uitvallen van het motorrijtuig, met
uitzondering van de extra reiskosten (per openbaar
vervoer) alsmede de extra verblijfkosten.

Artikel 11 Verplichtingen bij schade
a. Zodra een verzekeringnemer/verzekerde kennis draagt
van een gebeurtenis die voor de Maatschappij een
verplichting tot uitkering kan inhouden, is hij verplicht:
1. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden aan de
Maatschappij;
2. aan te tonen dat een verzekerde aan de in de voorzijde
der polis bedoelde rei(s)(zen) heeft deelgenomen;
3. zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en
stukken door te zenden aan de Maatschappij;
4. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten,
wat de belangen van de Maatschappij zou kunnen
schaden.
b. In geval van overlijden door een ongeval zijn de
erfgenamen van de verzekerde verplicht de Maatschappij
hiervan binnen 24 uur in kennis te stellen.
c. De verzekering geeft geen dekking, indien één van deze
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen
van de Maatschappij zijn geschaad.
d. In elk geval vervalt het recht op uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de
gebeurtenis, die voor de Maatschappij een verplichting tot
uitkering kan inhouden.



Artikel 12 Betaling door de Maatschappij
De Maatschappij is rechtsgeldig gekweten, indien de
krachtens deze verzekering verschuldigde uitkeringen als
volgt worden verricht:
– de kosten bij overlijden aan degene(n), die de kosten
heeft/hebben gemaakt;
– de overige uitbetalingen aan de verzekeringnemer/
verzekerde, resp. aan degene(n) die deze kosten heeft/
hebben gemaakt, resp. de schade heeft/hebben geleden.
De uitkering op grond van de ongevallenverzekering zal
geschieden:
– in geval van overlijden: aan de erfgenamen van de
verzekerde, als hoedanig enigerlei overheid nimmer zal
worden erkend;
– in geval van blijvende invaliditeit aan de door het ongeval
getroffen verzekerde.

Artikel 13 Premierestitutie
De Maatschappij zal alleen restitutie van premie verlenen
indien de voorgenomen reis voor het gehele gezelschap
geen doorgang vindt, onder aftrek van de dan geldende
administratiekosten.

N.B. De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.


