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Bijzondere voordelen

Premie
Je betaalt alleen voor het totaal aantal verzekerde dagen. Er zijn dus geen verborgen 
kosten. De premie (inclusief toeslagen en assurantiebelasting) kan per maand, 
kwartaal, jaar of ineens worden betaald.

Premies Per dag   Per maand   
Complete  EUR 1,31  EUR 39,30 
Start+ EUR 0,83 EUR 24,90 
Start EUR 0,53 EUR 15,90 
Complete Non-Students*  EUR 1.99  EUR 59,70 

* Onderzoekers, zoekjaarstudenten of familieleden

Over Aon Student Insurance  
Ons klantenserviceteam verzorgt de verzekering van duizenden 
internationale studenten in Nederland en het buitenland. Dagelijks 
communiceren we met hen. We hebben jarenlang goed geluisterd naar 
universiteiten en studenten, dus we weten wat internationale studenten 
belangrijk vinden als het gaat om hun verzekering.

Regel het online
Wil je een verzekering afsluiten of een bestaande polis wijzigen 
(bijvoorbeeld verlengen, beëindigen of een adreswijziging doorgeven)? 
Ga dan naar www.aonstudentinsurance.com. Voor overige informatie 
kun je de veelgestelde vragen op onze website raadplegen of het 
contactformulier op onze website invullen.

www.aonstudentinsurance.com 

Aon Risk Solutions

Aon International  
Student Insurance
Voor studie en stage in het buitenland

Over Aon
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het 
realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers. Het bedrijf maakt 
deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 
landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is 
gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York 
(NYSE:AON). Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te 
lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.

Download de Aon plc Fact Sheet & Aon Fun Facts Sheet hier: www.aon.nl/factsheet

© Aon plc 2015. Alle rechten voorbehouden.

Geen eigen risico

Wereldwijde dekking

Maximaal acht weken dekking voor medische kosten tijdens 
vakantie in het thuisland

Internationale stages zijn ook gedekt

Zoekjaar verzekering (alleen voor reeds verzekerde 
studenten)

Meertalige klantenservice

24-uurs noodhulp

Mogelijkheid om Aon Basic Healthcare Insurance en Aon 
Student Insurance-pakketten met elkaar te combineren
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Verzekerings-
pakket 

voor internationale studenten: 

www.aonstudentinsurance.com



Complete
Het Complete-pakket bevat alle verzekeringen die je 
nodig hebt in Nederland, zoals de primaire dekking 
van ziektekosten op basis van medische noodzaak. 

Start+
Het Start+-pakket bevat dekking voor ziektekosten die 
aanvullend zijn op primaire ziektekostenverzekeringen 
als de Nederlandse Basiszorgverzekering of de 
European Health Insurance Card (EHIC).

Start
Het Start-pakket biedt geen dekking voor ziekte- 
en tandartskosten. Net als de Complete- en 
Start+-pakketten bevat het Start-pakket wel een 
ongevallenverzekering, een verzekering tegen 
extra kosten en noodhulp, een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering, een 
rechtsbijstandsverzekering, een 
inboedelverzekering en een reis- 
en bagageverzekering.   

www.aonstudentinsurance.com 

Ga je in het buitenland  
studeren?

Voordat je in het buitenland kunt gaan studeren, moet je eerst enkele 
praktische zaken regelen. Zo heb je natuurlijk onderdak en een visum 
nodig, maar moet je ook niet vergeten om een goede verzekering af te 
sluiten.

Studeren in het buitenland betekent vaak dat je terechtkomt in 
een onbekende cultuur met andere gebruiken en gewoontes. 
Dat geldt ook voor je verzekeringen. Elk land brengt weer 
andere risico’s met zich mee en je wilt er zeker van zijn dat je 
altijd goed bent verzekerd. Onze Aon Student Insurance is een 
uitgebreide verzekering, heeft een wereldwijde dekking en 
je betaalt een scherpe premie. Bij een calamiteit 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 biedt de beste internationale 
persoonlijke- en ziektekostenverzekering in het buitenland. 
Ons uitgebreide verzekeringspakket voldoet ruimschoots aan 
de vereisten van de overheid en universiteiten en hogescholen 
in Nederland. Aon Student Insurance wordt door veel landen 
geaccepteerd voor het verkrijgen van een visum. 

Aon Student Insurance is verkrijgbaar in drie pakketten, zodat 
er altijd een verzekering is die aansluit op de eisen die vanuit de 
wet worden gesteld. 

Medische kosten, inclusief tandheelkundige noodhulp 
 
Medische kosten  Complete  Kostprijs 
  Start+   Secundaire dekking
  Start  Geen dekking
 
Tandheelkundige kosten  Complete  EUR 350 per jaar 
  Start+  Secundaire dekking 
  Start  Geen dekking
 
Tandheelkundige kosten  Complete EUR  1.100 per jaar   
ten gevolge van een ongeval  Start+  Secundaire dekking 
  Start  Geen dekking 

Repatriëring, extra kosten en 24-uurs noodhulplijn 
Vervoer stoffelijk overschot    Kostprijs   
Extra reiskosten bij onverwachte terugroeping 
naar het thuisland   EUR 7.000   

Aansprakelijkheid  
Verzekerd bedrag per gebeurtenis   EUR 1.250.000 
 
Inboedel en bagage   
Bagage tijdens reis    EUR  1.500  
Huishoudelijke inboedel    EUR  6.000  
Foto-, film-, video- en computerapparatuur   EUR  700 
Telecommunicatieapparatuur   EUR  150  
Reisdocumenten    Kostprijs 

Ongevallen 
Overlijden    EUR 10.000 
Blijvende invaliditeit    EUR 75.000  

Rechtsbijstand 
Binnen Europa    EUR 50.000 
Buiten Europa, per gebeurtenis   EUR   5.000

Dekkingsoverzicht

Verzekerings-
pakket 

voor internationale studenten: 

www.aonstudentinsurance.com


