
 

Universiteit van Amsterdam e/o Hogeschool van Amsterdam e/o gelieerde instellingen 
 
Dekkingsoverzicht Reisverzekering, voorwaarden Reisverzekering MA-R2012.01 
 
1. Limieten reisongevallenverzekering 
 
a) Bagage 
- Bagage (art. 3.1.1)     maximaal € 8.500 per persoon per zakenreis 
- Bagagevertraging (art. 3.1.2)    maximaal € 1.500 per persoon per zakenreis 
- Reis- en identiteitsdocumenten (art. 3.1.3)  maximaal € 2.500 per persoon per zakenreis 
- Contanten, waardevolle documenten en   maximaal € 2.500 per zakenreis 
  SIM kaarten (art. 3.1.4) 
    
b) Persoonlijk ongeval (indien meeverzekerd) 
Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis  € 15.000.000 
 
 Aanvullende dekkingen 
- Paraplegie of quadriplegie (art. 4.12.1)  € 25.000 paraplegie 
       € 50.000 quadriplegie 
- Kinderen      € 5.000 per kind, max. 10% overlijdensuitkering 
- Omscholingskosten (art. 4.12.3)   maximaal € 10.000 
- Vervangingskosten (art. 4.12.4)   maximaal € 10.000 
- Ziekenhuisopname (art. 4.12.5)   € 75 per dag, max. 365 dagen 
- Coma (art. 4.12.6)     € 50 per dag, max. 365 dagen 
- Cosmetische chirurgie (art. 4.12.7)   10% vd uitkering invaliditeit, max. € 5.000         
        (secundair) 
- Psychologische ondersteuning (art. 4.12.8)  maximaal € 5.000 
- Persoonlijke bezittingen (art. 4.12.9)   maximaal € 5.000 
- Begrafeniskosten (art. 4.12.10)   maximaal € 7.500 
- Veiligheidsgordel (art. 4.12.11)   € 5.000 
- Levensredder (art. 4.12.12)    € 25.000 
- Huisaanpassing (art. 4.12.13)    maximaal € 5.000 
- Partner / kind (art. 4.12.14)    € 25.000 voor elke partner/kind 
- Littekens (art. 4.12.15)    5% vh verzekerd bedrag (littekens van 5 – 10 cm) 
       10% vh verzekerd bedrag (littekens > 10 cm) 
- Tandheelkundige kosten (art. 4.12.16)  € 500 
 
c) Medische kosten en hulpverlening 
- Medische kosten buitenland (art. 5.1.1)   kostprijs 
- Medische kosten in land van    maximaal € 25.000 (secundair) 
woonplaats (art. 5.1.2)  

- Medische hulpverlening (art. 5.2 t/m art. 5.2.9) kostprijs 
- Opsporing en redding (art. 5.2.10)   kostprijs 
- Repatriëring stoffelijk overschot (art. 5.2.11)  kostprijs 
- Begrafeniskosten (art. 5.2.12)   maximaal € 7.500 per zakenreis  
 
 



 

Meijers spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke verkorte weergave van de reisverzekering van de UVA en /of  Hogeschool 
van Amsterdam en /of gelieerde ondernemingen. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de 

gegevens voorkomen, dan aanvaardt Meijers geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Meijers behoudt zich het 
recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen. 

 

d) Reishulpverlening 
- Art. 6.1 t/m 6.9.7     overeenkomstig de verzekerde bedragen e/o 
       kosten genoemd in de Voorwaarden   
       Reisverzekering MA-R2012.01 

 
e) Reisannulering en onderbreking 
- Reisannulering/onderbreking    € 10.000 per persoon per zakenreis met een 
(art. 7.1 t/m 7.1.3, 7.1.5)    maximum van € 50.000 per verzekeringsjaar 

- Reisvertraging (art. 7.1.4)    maximaal € 1.500 
 
f) Persoonlijke aansprakelijkheid (art. 8) maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar voor  
       alle verzekerden / alle claims tezamen 
 
g) Rechtsbijstand 
- Kosten van rechtsbijstand (art. 9.1, 9.2 e.v.)  kostprijs 
- Waarborgsom (art. 9.2.d.)    € 12.500 per gebeurtenis 
 
h) Ontvoering, kaping en gijzeling  € 400 per dag, max. € 20.000 
       € 125.000 advies- en onkosten 
 
i) Politieke evacuatie en crisis bescherming   
- Kosten van evacuatie (art. 11.1 e.v.)   maximaal € 50.000 per verzekeringsjaar voor alle 
       verzekerden tezamen 
- Crisisbeperking en rampevacuatie (art. 11.4)  maximaal € 50.000 per verzekeringsjaar voor alle 
       verzekerden tezamen 
 
ACE assistance  
Voor directe hulpverlening bij ernstige ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland, 
terstond bericht geven aan  ACE assistance 
Dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer: +31 (0)10 2893536 
NB: Indien in uw ziektekostenverzekering eveneens hulpverlening bij ziekenhuisopname, repartiering of vervoer 
stoffelijk overschot is opgenomen, dient u de hulpverleningscentrale te bellen, als aangegeven in de door de 
ziektekostenverzekeraar afgegeven documenten. 

 
Schademelding 
Bij een schade ontstaan tijdens een (zaken)reis of bij een annuleringsschade voor aanvang van een reis of in 
geval van reisonderbreking dient het ingevulde schadeformulier reisongevallen-reisbagageverzekering per 
email of per post gestuurd te worden aan Meijers Assurantiën.  
 
Meijers Assurantiën  P. Wurtz 
t.a.v. Arjen Beuckens Corporate risk & insurance manager 
Postbus 707  
1180 AS Amstelveen 020-5252905 
a.beuckens@meijers.nl p.wurtz@uva.nl 
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