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Studeren of Stage lopen in het 
buitenland
Naar het buitenland voor studie en/of stage betekent vaak dat je te maken krijgt 
met een andere cultuur en gebruiken en gewoontes. Elk land brengt weer andere 
uitdagingen en risico’s met zich mee. Het is dan prettig om in ieder geval te weten 
dat je in het buitenland goed verzekerd bent met de Aon Student Insurance. 

Aon Student Insurance
Ons uitgebreide verzekeringspakket voldoet ruimschoots aan de vereisten van jouw 
onderwijsinstelling en aan Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast heb je wereldwijde 
dekking met onze verzekering.

Bij calamiteiten kun je onze alarmcentrale 24/7 contacten op een speciaal telefoonnummer

Kies voor Aon Student Insurance en je kiest voor de beste kwaliteit en service.

Aon Student Insurance is verkrijgbaar in drie pakketten zodat er altijd een verzekering is die 
aansluit op jouw situatie en de eisen vanuit wet- en regelgeving worden gesteld.

Welke verzekering heb je nodig?

Situatie Benodigde dekking

NON EU Student Aon Complete Insurance
EU Student zonder EHIC Aon Complete Insurance
EU Student met EHIC Aon Start+ or Start Insurance
EU en Non EU met parttime (parttime) baan Aon Basic Healthcare Insurance and Start (+)



Summary of cover 

Dekking Complete  Start + Start

Medische kosten Kostprijs
(exclusief bestaande  
aandoeningen)

Aanvullende dekking 
op EHIC of Nederlandse 
basiszorg 
(exclusief bestaande aandoeningen)

Geen dekking

Spoedeisende tand-
heelkundige kosten

EUR 350 per jaar EUR 350 per jaar Geen dekking

Tandheelkundige kosten 
als gevolg van een ongeval

EUR 1.100 per jaar EUR 1.100 per jaar Geen dekking

Repatriëring, extra kosten 
en 24/7 alarmcentrale

EUR 500.000 
(Max. voor verzekerde 
periode)

EUR 500.000 
(Max. per verzekerde periode)

EUR 500.000 
(Max. per verzekerde periode)

Extra Reiskosten voor de 
verzekerde ingeval van 
dood of levensbedreigen-
de situatie van familie in 
1e en 2e grad

EUR 7.000 EUR 7.000 EUR 7.000

Particuliere 
aansprakelijkheid

EUR 1.250.000 
(max. per gebeurtenis)

EUR 1.250.000 
(max. per gebeurtenis)

EUR 1.250.000 
(max. per gebeurtenis)

Baggage tijdens reizen EUR 1.500 EUR 1.500 EUR 1.500

Inboedel
-  Electronische apparatuur
-  Telecom apparatuur
-  Reisdocumenten

EUR 6.000

EUR 700 
EUR 150
Kostprijs

EUR 6.000

EUR 700 
EUR 150
Kostprijs

EUR 6.000

EUR 700 
EUR 150
Kostprijs

Ongeval
- Overlijden
- Algehele blijvende
   Invaliditeit

EUR 10.000
EUR 75.000

EUR 10.000
EUR 75.000

EUR 10.000
EUR 75.000

Rechtsbijstand
- Binnen Europa
- Buiten Europa

EUR 50.000
EUR 15.000

EUR 50.000
EUR 15.000

EUR 50.000
EUR 15.000

Premie

Premie Non Students  *
(researchers, 
teachers,search year, parn-
ters/ children)

EUR 1,31 per dag
EUR 39,90 per maand

EUR 1,99 per dag*
EUR 59,70 per maand

EUR 0,83 per dag
EUR  24,90 per maand

EUR 0,53 per dag
EUR 15,90 per maand
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Bijzondere voordelen
 Geen eigen risico

 24 uurs alarmcentrale

 Wereldwijde dekking

 Alles digitaal

 Meertalig Client Services Team
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 Meertalig Client Services Team Meertalig Client Services Team Meertalig Client Services Team

www.aonstudentinsurance.com

About Aon
Aon plc (NYSE:AON) is a leading global professional services fi rm providing a broad range of risk, retirement and health 
solutions. Our 50,000 colleagues in 120 countries empower results for clients by using proprietary data and analytics to 
deliver insights that reduce volatility and improve performance.

© Aon plc 2018. All rights reserved.
The information contained herein and the statements expressed are of a general nature and are not intended to address 
the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information 
and use sources we consider reliable, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate 
professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Apply online
Ga naar www.aonstudentinsurance.com
Aanvragen en wijzigingen kun je zelf doen door in te loggen op de website.

Betalen
Je kan per maand, kwartaal, half jaar, jaarlijks of in één keer betalen. 
Betalingsmogelijkheden via Bank of Credit Card.

Vragen?
Bezoek onze FAQ sectie op website of e-mail ons op info@aonstudentinsurance.com
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