Aon Student Insurance
informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Aon Product: ICS Complete+, ICS Complete, ICS Start+, ICS Start
Lees de Polisvoorwaarden en zie het verzekeringscertificaat voor de volledige dekking.

Welk soort verzekering is dit?
Aon Student Insurance is een verzekeringspakket voor internationale studenten.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Medische Kosten*

Bestaande ziekten en gebreken.*

Ongevallen

Een bestaande zwangerschap* op de
aanvangsdatum van de verzekering.

Extra kosten/ Hulpverlening
Aansprakelijkheid

*In bepaalde gevallen is er wel dekking voor bestaande

Rechtsbijstand

ziekten en gebreken op ICS Complete+.

Persoonlijke Eigendommen
*
ICS Complete biedt dekking voor medische kosten.
ICS Complete+ (alleen beschikbaar bij sommige
onderwijsinstellingen) biedt dekking voor medische
osten en in bepaalde gevallen inclusief bestaande
ziekten en gebreken.
ICS Start+ biedt aanvullende dekking voor medische
kosten.
ICS Start biedt geen dekking voor medische kosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Er is geen dekking voor behandelingen die
redelijkerwijs kunnen worden uitgesteld tot je
bent teruggekeerd naar je thuisland.
Tandartskosten t.g.v. een ongeval
Max. EUR 1.100
Tandartskosten bij spoedeisende hulp
Max. EUR 350

Waar ben ik gedekt?
Wereldwijd. De rubriek medische kosten van je ICS insurance biedt maximaal acht aaneengesloten weken dekking
gedurende een tijdelijk verblijf in je thuisland of buiten je bestemmingsland in verband met een reis. De dekking voor
medische kosten is ook van kracht tijdens een stage in je thuisland gedurende maximaal negen maanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet alle relevante informatie aanleveren die wordt gevraagd door de verzekeraar, of op verzoek van de verzekeraar.

Wanneer en hoe betaal ik?
Betaal je premie op tijd. “Op tijd” betekent binnen 30 dagen nadat je het verzoek hebt ontvangen om te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking begint op de start datum en eindigt op de einddatum zoals weergegeven op je verzekeringspolis.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Login op je persoonlijke pagina, daar kan je eenvoudig de einddatum vervroegen. Is jouw verzekering aangevraagd door jouw
hogeschool of universiteit? Neem dan contact op met je hogeschool/ universiteit. Zij zullen je verder helpen.

