Daylife Protect – uitbreiding Students Travel
Voor zover uw bijzondere voorwaarden dit vermelden geniet u van de uitbreiding Students Travel.
Ze vult de bepalingen van het contract Daylife Protect aan en heft deze enkel op indien ze hiermee
in strijd zouden zijn.
1.
■■

■■

■■

2.

Voorwaarden van onderschrijving
De verzekerde is een student(e) of een persoon die voor een beperkte periode reist en zijn domicilie in
België behoudt;
Hij is niet gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in België of in het land van
bestemming;
De maximumleeftijd is 30 jaar.
Territoriale reikwijdte

De prestaties voor bijstand en de basisdekkingen Ongeval privéleven met blijvende ongeschiktheid of overlijden
worden uitgebreid tot over de hele wereld voor reizen en verblijven met een ononderbroken duur van niet meer
dan twaalf maanden.
3.

Medische kosten in het buitenland

Na aftrek van een eigen risico van 50 EUR betalen wij de medische kosten die ter plaatse zijn gemaakt terug
ten belope van hoogstens 1.250.000 EUR per verzekerde en per schadegeval als gevolg van een ongeval of
een ziekte die zich in het buitenland voordoet.
De uitsluitingen met betrekking tot de dekking Bijstand vermeld in de algemene voorwaarden blijven van
toepassing, maar onze dekking wordt uitgebreid tot
■■
verkeersongevallen
■■
ongevallen tijdens een bezoldigde activiteit in het kader van een studentenjob of een arbeidsovereenkomst
van bepaalde duur waarvoor de verzekerde geen vergoeding zou genieten in het kader van een
arbeidsongevallenverzekering.
4.

Repatriëring

Als de verzekerde niet ter plaatse kan worden verzorgd, worden zijn repatriëringskosten volledig vergoed. Indien
nodig wordt er een arts ter plaatse gestuurd.
5.

Ziekenhuisopname

Duurt de opname in het ziekenhuis langer dan 5 dagen, dan worden de vervoerskosten heen en terug alsook
het verblijf ter plaatse voor één van beide ouders vergoed met een maximum van 125 EUR per nacht en
maximaal 10 nachten.
6.

Reisproblemen (diefstal/verlies/agressie)

6.1. Bijstand in het geval van verlies of diefstal van betaalmiddelen, reisdocumenten of vervoersbewijzen.
Bij verlies of diefstal van betaalmiddelen, vervoersbewijzen of documenten die nodig zijn om het verblijf verder
te zetten of om terug te keren naar de woon- of verblijfplaats van de verzekerde én na aangifte van de feiten
door de verzekerde bij de plaatselijke overheid, zullen wij:alles in het werk stellen om de voor de terugkeer van
de verzekerde vereiste stappen en formaliteiten te vergemakkelijken;
■■
op vraag van de verzekerde, informatie verstrekken over de gegevens van de consulaten en ambassades
van het land van herkomst van de verzekerde;
■■
de verzekerde vervoersbewijzen bezorgen die nodig zijn om de reis voort te zetten. Binnen de maand na
ontvangst van de factuur zullen deze worden terugbetaald door de verzekerde;
■■
indien nodig, de hotelkosten in het buitenland rechtstreeks voorschieten. Binnen de maand na ontvangst
van de factuur zullen deze worden terugbetaald door de verzekerde;
■■
indien nodig, de verzekerde zonder betaalmiddelen de tegenwaarde bezorgen van maximaal 2.500 EUR.
Binnen de maand na ontvangst van de factuur zullen deze worden terugbetaald door de verzekerde;
■■
bij diefstal of verlies van cheques, bank- of kredietkaarten, aan de verzekerde de telefoonnummers
meedelen van de bankinstellingen die de nodige beschermende maatregelen kunnen nemen;
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6.2. Bijstand in het geval van verlies, diefstal of vernietiging van bagage.
Bij verlies, diefstal of vernietiging van bagage betalen wij de dringende en meest noodzakelijke aankopen
van de verzekerde en dit tot 250 EUR.
Indien nodig en na aangifte bij de plaatselijke overheid, zullen wij de verzekerde de tegenwaarde bezorgen
van maximaal 2.500 EUR. Binnen de maand na ontvangst van de factuur zullen deze worden terugbetaald
door de verzekerde.

■■

■■

7.

Kosten van annulering of onderbreking van het verblijf

In geval van annulering of onderbreking: Wij dekken de werkelijke kosten gedaan door de verzekerde
voor uitgaven waar hij niet meer van heeft kunnen genieten en die hij bovendien niet kan terugvorderen,
uitgezonderd de kosten van verzekeringen.
Wij betalen deze kosten met een maximum van 5.000 EUR per verzekerde en per schadegeval en na
voorlegging van de bewijsstukken.
Wij dekken de volgende redenen van annulering of onderbreking van de reis:
■■
het overlijden, het ongeval met ernstige letsels of de ernstige ziekte van de verzekerde zelf, van een
aanverwante tot in de 2de graad of van een samenwonende;
■■
de ernstige materiële schade die de woning van de verzekeringsnemer onbewoonbaar maakt ;
■■
de oproeping van de verzekerde voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of ontvanger).
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Inter Partner Assistance, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0487 om de tak hulpverlening uit te oefenen
(K.B. 04.07.1979 en 13.07.1979, B.S. 14.07.1979)
Maatschappelijke zetel: Louizalaan 166 bus 1 - 1050 Brussel • KBO nr.: BTW BE 0415.591.055 RPR Brussel
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AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04.07.1979, BS 14.07.1979)
Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) • Internet: www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40
KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

