Doorlopende reis:
Dekking:
De doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking over de gehele wereld, voor alle
(school)reizen en excursies die door de school georganiseerd worden, gedurende het
gehele jaar.
De verzekering is van kracht voor leerlingen, docenten en begeleiders.
Het beoefenen van “gevaarlijke sporten*” tijdens een schoolreis is meeverzekerd.
*

gevaarlijke sporten:
o.a. wintersport, grottentocht, survival, bergbeklimmen, abseilen en
wildwatervaren.
Voor een volledige opsomming van de gevaarlijke sporten wordt verwezen naar de
geldende polisvoorwaarden. Bij twijfel kan uiteraard altijd contact met de
relatiebeheerder van Meeùs worden opgenomen.

Dekkingoverzicht:
Verzekerde bedragen:
€
2.500,00 *
€
5.000,00 **
€

500,00 **
Kostprijs ***
500,00
500.000,00

€
€
*
**
***

Omschrijving:
Bagage
Geneeskundige behandeling na
ongeval of acute klacht
Tandheelkundige behandeling na
ongeval/ziekte
Buitengewone en extra kosten
Schade aan gehuurde verblijven
Aansprakelijkheid begeleiders

Voor foto-, film- beeld- en geluidsapparatuur, sieraden, sportuitrusting bont en lederen/suède kleding
en muziekinstrumenten geldt een maximale vergoeding van 25% van het verzekerd bedrag.
tijdens een reis of excursie zijn uitsluitend de hoogste bedragen voor geneeskundige of
tandheelkundige kosten van kracht. De verzekerde bedragen hiervan cumuleren niet met de bedragen
als genoemd bij de collectieve ongevallenverzekering.
telefoonkosten max. € 100,00 en verblijfskosten max. € 50,00 per persoon per dag.

Eigen risico:
Bedrag:
€

50,00

Omschrijving:
bagageschade

Telefoonnummer Alarmcentrale:
In geval van een calamiteit tijdens de reis dient altijd zo spoedig mogelijk contact te worden
opgenomen met de alarmcentrale:

Allianz Global Assistance (AGA):

0031 20 5929292
020 5929292

vanuit het buitenland
binnen Nederland

Bij AGA dient te worden aangegeven dat de Reisverzekering in de volmacht van Meeùs is
afgesloten. Aan de hand van het polisnummer kunnen zij u verder helpen.
Bij terugkomst in Nederland dient het Schadeformulier Reis & Annulering in te worden gevuld.
Let op: een Annuleringsverzekering is niet doorlopend afgesloten.
Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van AEGON. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008358.
Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort.
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