
 

 

Voor de jeugdbond zijn de volgende dekkingen voor de deelnemers afgesloten: 

- S.O.S. Hulpverlening 
- Bagage dekking 
- Medische kosten dekking 

Wat houdt de S.O.S. hulpverlening in? 

Wij betalen noodzakelijke kosten voor hulpverlening. Je moet wel vooraf toestemming hebben van de alarmcentrale 
van Allianz Global Assistance. Hieronder zie je voor welke gebeurtenissen we de kosten vergoeden. De dekking geldt 
voor de verzekerden en één reisgenoot die ook bij Allianz Global Assistance is verzekerd, maar niet op dezelfde polis 
staat. 

Wat houdt de bagage dekking in: 

Er is tot maximaal € 3.500,00 bagage verzekerd voor Diefstal, vermissing of beschadiging , hierbij zijn wel een aantal 
maximeringen opgenomen m.b.t. digitale/elektrische apparatuur etc. er is een eigen risico van € 50,00 van toepassing. 

• Is er sprake van verlies, diefstal of vermissing? Dan doe je onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het is 
gebeurd. Verblijf je in een hotel, doe dan ook aangifte bij de hoteldirectie. Bij schade of diefstal tijdens vervoer moet 
je aangifte doen bij de vervoersonderneming.  

• Wij vergoeden de kosten van herstel (reparatiekosten). Maar, we mogen de schade ook (gedeeltelijk) in natura 
vergoeden.  

• Je ontvangt een schadevergoeding, als de schade niet gerepareerd kan worden, bij verlies, bij vermissing of bij 
diefstal. De vergoeding baseren we op de nieuwwaarde. Bij spullen die ouder zijn dan een jaar, trekken we hiervan het 
bedrag af dat een voorwerp minder waard wordt doordat het ouder wordt. Als de herstelkosten boven dit bedrag 
uitkomen, vergoeden we het bedrag dat het voorwerp nog waard is.  

• Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerde voorwerp oorspronkelijk heeft gekost. 

Medische kosten: 

Wij vergoeden de kosten van artsen, specialisten en ziekenhuizen volgens het onderstaande overzicht. Die kosten heb 
je moeten maken door een ziekte, ongeval of aandoening. Het moet gaan om reguliere geneeskunde die door bevoegde 
instanties is erkend. De verzekerde bedragen gelden per persoon per reis. Er is sprake van een comfort dekking. 

Begrippen 

 • Medische noodzaak: hiervan is sprake als een arts bepaalt dat een medische behandeling niet kan wachten tot na 
de eerst mogelijke terugkeer in Nederland.  

• Medische kosten zijn uitsluitend geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van: - ziekenhuisopname; 
- operatie en gebruik operatiekamer; - voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen; - 
voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage; - medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel 
medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste. 

Bij schade 

 • Voor de volgende vergoedingen is uitdrukkelijke toestemming van de alarmcentrale nodig: - vervoer in verband met 
ziekte of ongeval; - ziekenhuisopname langer dan 24 uur. Meld dit binnen zeven dagen aan de alarmcentrale 

 


