
Verkort overzicht Pakketverzekering 

 PERMANENTE REISVERZEKERING

Waarvoor ben je verzekerd? 
 Diefstal en verlies bagage
 Wintersport  en onderwatersport (duiken)
 Kosten i.v.m. ernstige ziekte / overlijden
 Opsporing / redding personen bij vermissing
 Onderbreken reis i.v.m. ernstige ziekte of overlijden van familie
 Medische kosten (indien een andere (zorg)verzekering dit niet vergoed)
 Vervangende auto bij het uitvallen van jouw eigen auto tijdens de reis
 Werelddekking (tot 6 maanden aaneengesloten)

Hoeveel is er (maximaal) per persoon verzekerd? 
 Verzekerd bedrag bagage € 2.500 
 Foto/ Filmapparatuur € 750 
 Mobiele telefonie (incl. beltegoed) € 250 
 Mobiele spelcomputers inclusief toebehoren en spellen € 250 
 (Zonne-)brillen / contactlenzen € 250 
 Sieraden € 250 
 Medische kosten € 12.500 

 Wat zijn de uitzonderingen? 
 Diefstal van jouw ski’s en snowboards is niet meeverzekerd.

 INBOEDELVERZEKERING

Waarvoor ben je verzekerd? 
 Inbraak, Brand / Explosie / Rook, Olie, Roet
 Blikseminslag / Storm
 Gevolgen waterleidingbreuk
 Waterschade + 10% opruimingskosten
 Kosten noodvoorziening na ruitschade
 Rellen

Hoeveel is er (maximaal) verzekerd? Pakket 1 Pakket 2 
 Verzekerd bedrag inboedel € 7.500 € 10.000 
 Lijfsieraden €  500 € 750 



 

 

 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Waarvoor ben je verzekerd  
 Schade die jij veroorzaakt aan personen en objecten 
 Schade veroorzaakt met jouw fiets 
 Schade veroorzaakt aan geleende spullen 
 Schade veroorzaakt door jouw huisdier 
 Schade veroorzaakt met jouw roeiboten / kano's / surfplank / zeilboten (zeil max. 16m2) 
 Verzekerd over de hele wereld 

Hoeveel is er (maximaal) verzekerd? 
 Verzekerd bedrag  €  1.000.000 
 Brandschade vakantiewoning € 10.000 
 Schade geleende goederen €  2.500 
 

 ALGEMEEN 

 Het eigen risico voor alle bovenstaande verzekeringen bedraagt  € 150 
 Aan het verkort overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige voorwaarden zijn te 

vinden op www.besured.nl 
 


	Verkort overzicht Studentenverzekering
	 PERMANENTE REISVERZEKERING
	Waarvoor ben je verzekerd?
	Hoeveel is er (maximaal) per persoon verzekerd?
	Wat zijn de uitzonderingen?

	 INBOEDELVERZEKERING
	Waarvoor ben je verzekerd?
	Hoeveel is er (maximaal) verzekerd?     Pakket 1  Pakket 2

	  AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
	Waarvoor ben je verzekerd
	Hoeveel is er (maximaal) verzekerd?

	 ALGEMEEN


