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Student Insurance Program

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des 
Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van 
€896.176.662.

Chubb European Group SE, Belgisch bijkantoor, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE0867.068.548. In 
België valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Code NBB/BNB 3158. 
Citibank (Euro-account) 570-1218055-84, IBAN: BE03570121805584, BIC: CITIBEBX

Product: Student Insurance Program

 
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. Er wordt gespecificeerd dat de clausules in de 
verzekeringsovereenkomst voorrang hebben boven dit informatieve document. 
 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy aspecten) vindt u in 
de polisvoorwaarden. 

Welke soort verzekering is dit? 

Het doel van dit verzekeringsproduct is om dekking te bieden aan studenten, personeelsleden,  wetenschappers en de meereizende 
familieleden van de verzekerde (echtgenoot, echtgenote, kinderen). 

 
Wat is verzekerd?     

 

 Dood door ongeval 

 Blijvende invaliditeit 

 Medische kosten na ongeval en ziekte 

 Bijstand aan personen ((repatriëring, vervroegde 

terugkeer, ...) 

 Bagage/Inboedel (verlies, vernietiging, diefstal) 

 BA Privéleven 

 Annulering, vertrek of onderbreking van de reis (*) 

(*) deze optie is enkel beschikbaar indien men vanuit 

de lidstaten van de Europese Unie vertrekkende is. 

 

 

 

 

 

Wat is niet verzekerd? 

 

 Professionele sportactiviteiten 

 Sport die het gebruik van een gemotoriseerd land of vaartuig 
vereist 

 Snelheidsraces 

 Claims opzettelijk veroorzaakt 

 Officiële wedstrijden (skiën, springen op een springplank, etc.) 

 Luchtsporten: vliegen, helikoptervliegen, zweefvliegen, 
parachutespringen 

 Ziekte / ongeval: reeds bestaande ziekte, alcoholclaim, 
tandheelkundige zorg en behandeling, drugsgebruik, 
veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde, 
veroorzaakt door een burgeroorlog / oproer, prothesekosten, 
brilmonturen en brillenglazen, contactlenzen 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
!  Leeftijdsgrens :  70 jaar oud 

! Dekking voor kinderen < 5  jaar is niet mogelijk 

!        Bagage: voorwerpen die tijdens de reis zijn gekocht, zijn tot 

250,00€ gedekt 

!        Dringende tandheelkundige kosten :   tot max. 250,00€ per jaar 

! Medische kosten : zonder vrijstelling 

!        BA: vrijstelling van 125,00€ 

 

Waar ben ik gedekt? 

 Overal ter wereld 
 

 
 


