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BIJSTAND  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet 
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang 
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?  
De bijstand Student in het buitenland is een bijstandsverzekering bestemd voor studenten die in het kader van hun studies, stage of 
doctoraat in het buitenland verblijven. 

 Wat is verzekerd? 
 ✔Basiswaarborg :

Zeer ruime waarborgen bij problemen gedurende een verblijf in 
het buitenland: 

 ✓ Onbeperkte dekking van medische -of hospitalisatiekosten.

 ✓ Repatriëring of vervoer na een medisch incident.

 ✓ Ter plaatse sturen van een arts.

 ✓ Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van een naaste als 
de student gehospitaliseerd wordt.

 ✓ Vergoeding van de heen- en terugreis van de student als die 
omwille van het overlijden of de hospitalisatie van een familielid 
tijdelijk terugkeert.

 Wat is niet verzekerd? 
 ✗ De kosten aangegaan door een verzekerde zonder de 
voorafgaande toestemming van de bijstandsmaatschappij.

 ✗ De nood aan bijstand die is ontstaan terwijl de verzekerde zich 
bevindt in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie 
of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het 
gebruik van producten andere dan alcoholische  dranken.

 ✗ De diagnoses en behandelingen voorgeschreven in België.

 ✗ De kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparatuur en 
de aankoop of herstelling van protheses.

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 ! De waarborg wordt beperkt tot max. 6250 euro voor de 

opzoekings- en reddingskosten.

 ! Toepassing van een vrijstelling van 35 euro op de onbeperkte 
dekking van medische -of hospitalisatiekosten.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔De dekking geldt wereldwijd, behalve in België.   

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U bezorgt ons volledige en nauwkeurige informatie over het te verzekeren risico.

 – In geval van wijziging van het verzekerde risico in de loop van het contract, meldt u dit.

 – U treft alle mogelijke voorzorgen om een schadegeval te vermijden.

 – U geeft een schadegeval en de omstandigheden aan binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.  
U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.  

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 
Hiervoor gelden extra kosten. U kunt ze vermijden door uw contracten op te nemen in een Familisdossier om zo de gratis premiesplitsing te 
genieten (tot maandelijkse betaling). Familis biedt nog andere voordelen, bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premie in geval van 
overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand. 

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin en -einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.

Het contract loopt 364 dagen en er is geen stilzwijgende verlenging. 

  Hoe zeg ik mijn contract op?
Het contract eindigt van rechtswege op zijn vervaldag, zonder nodige opzeg door u.


