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Domino-pakket - toelichting
Doorl. Schoolreisverzekering
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve
verzekering van Schoolverzekering.nl bij Europeesche
Verzekeringen, Dominopakket voor scholen onder
polisnummer 15055323 en de daarbij behorende
polisvoorwaarden en clausulebladen.
Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten
worden ontleend.
2. Verzekeringsvoorwaarden
• Voorwaarden Ideale Reisverzekering 2002
• Clausuleblad terrorismedekking (NHT)
• aanvullende bepalingen voor de doorlopende
reisverzekering.
Deze verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website:
www.schoolverzekering.nl
3. Verzekerden
• bestuurs-, directie-, en personeelsleden;
• ouder- en medezeggenschapsraad,
activiteitencommissie, begeleiders;
• de leerlingen.
4. Werelddekking
• tijdens school- en groepsreizen, excursies en
uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de
leerlingen onder toezicht staan van de leraren of de
daartoe door het hoofd van de school aangewezen
personen;
• tijdens reizen in verband met door de school
georganiseerde stages en dienstreizen en
gezamenlijke uitstapjes van de personeelsleden.
5. Verzekerde bedragen
per gebeurtenis en per verzekerde:
• hulpverlening:
kostprijs
• telecommunicatie
€ 100
• buitengewone kosten
kostprijs
Uitsluitend na toestemming SOS internationaal
zoals: extra reis- en vervoerskosten, verzendkosten van
medicijnen e.d. kosten van opsporing, redding of berging
Maximale vergoeding voor:
• extra verblijfskosten per verzekerde p.d. €
• reiskosten ziekenhuisbezoek
€

100
250

• Bagage, totaal of maximaal:
• per leerling/begeleider
€ 1.000
• eigendommen van de school, MR, e.d. € 1.500
waarvan ten hoogste:
• voor telecommunicatieapparatuur
€ 250
• voor sieraden en horloges
€ 250
• per (zonne)bril/set contactlenzen
€ 250
• voor opblaasbare boot, zeilplank, kano, fiets,
• skibox, (inclusief aan- en toebehoren)
€ 250
• voor kunstgebitten en kunstmatige
gebitselementen
€ 250
• voor beeld- en geluidsdragers
€ 250
• voor op reis aangeschafte voorwerpen
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per reis en per polis maximaal
• voor beeld- geluids- en
computerapparatuur (incl. software)
• voor op reis meegenomen geschenken
• reisdocumenten
• geneeskundige kosten:
• binnen Nederland
• buiten Nederland
• tandheelkundige kosten
• schade aan logiesverblijven

€

100

€
€

500
100

kostprijs
€ 1.000
kostprijs
€ 250
€ 500

6. Eigen risico
Bagage: € 25 per persoon per schadegeval.
Voor schade aan logiesverblijven geldt een franchise
van € 50 per gebeurtenis.
7. Uitsluitingen o.a.:
De verzekering biedt geen dekking voor:
• parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen,
paragliding, delta- en ultralightvliegen en parapente;
• het varen, anders dan op de binnenwateren, als
omschreven in de voorwaarden;
• vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en wedstrijden
te paard;
• alle soorten wintersport (sleeën door kinderen tot 14
jaar, schaatsen en langlaufen zijn echter wel
meeverzekerd);
• bergsport, behalve over wegen en terreinen die
zonder bezwaar ook voor ongeoefenden begaanbaar
zijn;
• bungeejumping en vergelijkbare waagstukken;
• het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-,
record- en betrouwbaarheidsritten/-races met
motorvoer-en motorvaartuigen;
• alle activiteiten waaraan bijzondere gevaren zijn
verbonden.
Zie voor meer uitsluitingen de voorwaarden.
De beoefening van de uitgesloten sporten is tegen een
extra premietoeslag incidenteel mee te verzekeren.
8. Schademelding / Gegevens voor op reis
In geval van nood kan men rechtstreeks contact
opnemen met:
SOS International
Europeesche
Verzekeringen

Telefoon: +31(0)20-6515151
Telefoon: +31(0)20-6515253

Schoolverzekering.nl

Telefoon: +31(0)73-6100660
info@cbocbo.nl

Meer informatie
Dominopakket scholen

www.schoolverzekering.nl
Polisnr. 15055323

9. Premie-berekening
De premie is gebaseerd op het aantal leerlingen en
wordt jaarlijks op basis van een opgave van de school
opnieuw vastgesteld.

