Voordelen van Covered Abroad student travel insurance
 Wereldwijde dekking (behalve in land van herkomst)
 Premie per dag ipv per maand
• Verzekeringsduur tot 24 maanden
 Geen additionele kosten voor reizen naar Australie, VS of Canada. De Covered Abroad polis voldoet aan alle Amerikaanse
visum eisen onder het F1, J1, H2B programma.
• Volledige decking van medische kosten, medisch transport en repatriering tot de polis limit
• Vrije keuze van ziekenhuizen en artsen wereldwijd
• 24/7 Emergency Service in verschillende talen

• Snelle en simpele online aanvraag
• geen afsluitkosten
• Individuele online Log-In Area voor de verzekerde. Dus altijd je papieren bij de hand, ook voor het thuisfront
• Online search naar artsen

in samenwerking met:

Insurance Certificate - Travel Insurance Plan Supreme35 LB©
Geneeskundige kosten

Medische dekking

EUR

Maximum vergoeding, per ziekte / ongeval

250.000

Vergoeding

100% van de verzekerde kosten

Eigen bijdrage bij ambulante behandelingen

35 per behandeling

Dienstverlening ziekenhuis
Ziekenhuis opname (kamer & bed)

100%

Eigen bijdrage bij 1e hulp (alleen van toepassing in
de Verenigde Staten)

Bij ongevallen: 0
Voor ziekte met directe opname: 0
Voor ziekte zonder directe opname: 200

Ambulante dienstverlening
Voorgeschreven behandeling door Fysiotherapeut

2.500

Doktersbezoek

100%

Voorgeschreven medicijnen

100%

Overige dienstverlening
Noodzakelijke medische kosten

100%

Medische hulp middelen

100%

Ambulance vervoer

100%
EUR 200 per gebeurtenis/tand

Tandheelkundige kosten
Medisch transport

100%

Kosten van overkomst familielid, om verzekerde bij
te staan. Accommodatie, maaltijde, lokaal vervoer;
totaal per dag
Urgente reiskosten i.g.v. ernstig ongeval/overlijden
naaste familie

250
100%

Repatriering i.g.v. overlijden

100%

Ongevallen, bij overlijden & (blijvende) invaliditeit

12.000

PREMIE PER DAG: EUR 0.93 per dag (eigen bijdrage EUR 35)

Particuliere Aansprakelijkheid

EUR

Personen- en zaakschade

Max. 2.000.000

Eigen bijdrage per gebeurtenis

150

Dekking betreft niet het risico van het voeren van een (eigen) bedrijf van de verzekerderde, een beroep, een dienst of amt
(inclusief honoraire functies), een activiteit met verantwoordelijkheid in een organisatie van een willekeurig type, of een
ongewone en gevaarlijke activiteit.
(Dekking alleen in combinatie met geneeskundige dekking).

Herverzekeraar: Generali Versicherungen

PREMIE PER DAG: EUR 0.21 per dag

Baggage

Overzicht vergoedingen

EUR

Diefstal/Schade aan eigen baggage en inboedel gedurende verblijf in het buitenland
Eigen bijdrage per gebeurtenis

1.500
100

(Dekking alleen in combinatie met geneeskundige dekking).

Herverzekeraar: Generali Versicherungen

PREMIE PER DAG: EUR 0.11 per dag

Het overzicht van vergoedingen is onderdeel van Verzekerings Condities waarin ook de complete
verzekeringsvoorwaarden zijn vermeld.
Please note:
For the translation into Dutch we assume no liability. In case of doubt the content of the original
insurance conditions (English) applies. They can be requested at info@coveredabroad.com

