
STUDENT IN HET BUITENLAND

Onbeperkte dekking 
van medische kosten

Medische kosten kunnen in bepaalde landen (bv. de Verenigde Staten, maar ook andere!)  
de pan uit rijzen. Voor een eenvoudige ingreep bij uw zoon of dochter kan er een rekening van  
(tien)duizenden euro’s in uw bus vallen!

Maar niet met ‘Student in het buitenland’, want dit contract voorziet in de dekking van medische 
en heelkundige erelonen. In vele gevallen zelfs zonder beperking!

Repatriëring of 
vervoer na een 
medisch incident

Wanneer uw zoon of dochter iets overkomt, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat hij/zij op de 
beste zorgen kan rekenen. Dankzij ‘Student in het buitenland’ kunt u op twee oren slapen.
• Is er een medisch probleem, maar moet de student gelukkig niet gehospitaliseerd worden? 

Dan zorgen wij ervoor dat hij/zij terug naar zijn/haar verblijfplaats vervoerd wordt.
• Is een ziekenhuisopname wel nodig? Als de arts van de bijstandsverlener beslist dat uw 

zoon of dochter beter af is in een ander ziekenhuis dat beter uitgerust, meer gespecialiseerd 
of gewoonweg dichter bij huis is, dan regelen we het vervoer daarheen. Onder medische 
begeleiding en op een aangepaste manier (trein, ziekenwagen en/of (ambulance)vliegtuig).

Het ‘all-in’ bijstandspakket van AG Insurance voor onbezorgde studie-avonturen
• Zeer ruime waarborgen bij medische problemen in het buitenland: een onbeperkte dekking van  

medische kosten, ter plaatse sturen van een arts, repatriëring of vervoer, vergoeding van de  
reis- en verblijfskosten van een naaste als de student meer dan 5 dagen 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

• Tot 364 dagen lang beschermd, ook als de student een baantje heeft of na zijn studie nog enkele 
maanden rondreist.

Studeren in het buitenland zit in de lift. Niet verwonderlijk, want jonge mensen worden zo ondergedompeld in 
een andere cultuur en vaak in een andere taal, en leren bovendien zelfstandig te zijn. Maar wat als uw zoon of 
dochter in zijn/haar studieland met pech of ziekte af te rekenen krijgt? De bijstandsverzekering ‘Student in het 
buitenland’ van AG Insurance kan u op zo’n moment weliswaar niet vervangen, maar is met zijn ruime dekkingen en 
uitstekende dienstverlening toch een beetje als een ervaren reisgenoot… die u ook financieel ondersteunt!

De troeven van ‘Student in het buitenland’



Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de con-
tractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis 
beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in 
eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 
53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00, mail: customercomplaints@aginsurance.be ).  Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht 
ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as ).

Uw tussenpersoon

Ter plaatse sturen 
van een arts

Als dat nodig is, sturen we na een medisch incident bovendien een arts ter plaatse om te oordelen 
welke maatregelen nodig zijn en die ook te organiseren.

Vergoeding van de 
reis- en hotelkosten 
van een naaste die 
de gehospitaliseerde 
student komt 
bijstaan

Uw zoon of dochter mag nog de best mogelijke bescherming en ondersteuning genieten, wanneer 
hij/zij een ernstig medisch probleem heeft, wilt u er natuurlijk zelf bij zijn.

Omdat we dit begrijpen, organiseren en vergoeden we, bij hospitalisatie van de student gedurende 
minimaal 5 dagen, de reiskosten (heen en terug) van een naaste die hem vanuit België wil gaan 
bezoeken. Ook hotelkosten worden tot een bedrag van 100 euro per dag en tot 10 dagen lang door 
ons terugbetaald.

Vergoeding van de 
heen- en terugreis bij 
vervroegde terugkeer 
omwille van overlijden 
of hospitalisatie van 
een familielid

Net zoals u er wilt zijn voor uw zoon of dochter als er in het studieland iets misloopt, wil hij/zij zeker 
ook terugkomen naar België wanneer iemand in de familie iets overkomt.

Met ‘Student in het buitenland’ hoeft hij/zij zich op zo’n moment alleszins geen zorgen te maken 
over de financiële kant. Het contract voorziet de vergoeding van de heen- en terugreis van de 
student wanneer die tijdelijk terugkeert omdat een naast familielid gedurende minimaal 5 dagen 
gehospitaliseerd is of overleden is.

Tot 364 dagen lang 
beschermd!

De waarborgen van ‘Student in het buitenland’ beschermen uw zoon of dochter tijdens 
zijn of haar verblijf in het buitenland in het kader van zijn/haar studies, stage of doctoraat. 
Omdat er echter meer is in het leven dan enkel met de neus in de boeken zitten, blijft de 
dekking ook geldig wanneer:
• de student, bijvoorbeeld na afloop van het academiejaar, nog wat rondreist
• of er niet alleen studeert, maar ook een betaalde niet-beroepsmatige activiteit uitoefent 

(bv. een studentenjob als barman of barvrouw)
De student geniet in totaal tot maximaal 364 dagen de bescherming van ‘Student in het buitenland’.

Slechts een 
telefoontje verwijderd

Moet u een beroep doen op een van de vele waarborgen? Waar ter wereld ook, ons bijstandsteam is 
slechts een telefoontje verwijderd.

Tip: sla dit nummer op in uw gsm; en vraag uw zoon/dochter om hetzelfde te doen!

+ 32 78 055 505
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Verantwoordelijke uitgever: Johan Adriaen  

Wat niet gedekt is door de bijstandsverzekering Student in het buitenland:
• De nood aan bijstand die is ontstaan terwijl de verzekerde zich bevindt in een 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 de behandelingen voorgeschreven in België;
• De kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankoop of herstelling van protheses.


