
Wat maakt ISIS zo speciaal?

 − Je kan lekker lang op reis, tot zelfs 4 jaar aan een stuk!

 − Je bent verzekerd als je stage loopt of als je vrijwilligers- of vakantiewerk verricht;

 − Je kunt geneeskundige kosten verzekeren zonder Nederlandse Basisverzekering aan te 

houden (Optie All-in). Je bent dan ook verzekerd als je tussendoor even op en neer naar 

Nederland komt. Dit mag drie keer per jaar steeds maximaal 31 dagen;

 − Als je geneeskundige kosten meeverzekert dan ben je ook verzekerd als je in een gebied 

bent waar onverhoopt een molestsituatie uitbreekt. Je moet dan wel zo snel mogelijk uit 

het gebied zien weg te komen. Onder molest verstaan we bijvoorbeeld een burgeroorlog;

 − En als je via een organisatie een stage of vrijwilligerswerk hebt geregeld, dan heb je 

dekking voor het aansprakelijkheidsrisico door die werkzaamheden.

 − Standaard dekking voor wintersport, maar ook als je gaat bungeejumpen of duiken tot  

40 meter. In de voorwaarden staan gevaarlijke sporten die wel zijn uitgesloten.

DE VERZEKERING

Je bent verzekerd als je op reis bent in het buitenland. Je kunt kiezen uit dekking in Europa 

of in de hele wereld. In Nederland ben je alleen verzekerd terwijl je op weg bent naar je 

bestemming in het buitenland, of daarvandaan op de terugweg bent naar huis. Daarnaast 

ben je als je tussendoor terug bent in Nederland gedurende 31 dagen verzekerd voor 

spoedeisende geneeskundige kosten met de optie All-in.

Standaard of Super

De verzekering kent een Standaarddekking en een Superdekking. De Superdekking biedt 

hogere verzekerde bedragen dan de Standaarddekking en heeft géén eigen risico bij 

geneeskundige kosten. Bovendien biedt de Superdekking dekking voor rechtsbijstand. In het 

dekkingsoverzicht kun je lezen tot welke bedragen er dekking is.

Special ISIS
Voor jonge mensen met avontuurlijke plannen

ISIS (International Student Insurance Services) is al sinds 1952 

specialist in het verzekeren van avontuurlijke jongeren.  

De Special ISIS Verzekering is dé verzekering als je voor 

langere tijd naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat je 

gaat backpacken, au pair wordt, vrijwilligerswerk gaat doen, 

gaat studeren of stage gaat lopen.



Met de Special ISIS Verzekering ben 

je altijd voor de volgende onderdelen 

verzekerd: 

Bagage

Je bent verzekert voor beschadiging, 

verlies en diefstal van je bagage. In het 

dekkingsoverzicht kun je lezen tot welke 

bedragen er dekking is.

Buitengewone Kosten

Je gaat voor lange tijd naar het buitenland, 

maar er kan thuis iets gebeuren waardoor 

je eerder terug moet. Bijvoorbeeld als een 

familielid ernstig ziek wordt. Voor de kosten 

die je dan moet maken ben je verzekerd met 

dit onderdeel. In het dekkingsoverzicht kun 

je lezen tot welke bedragen er dekking is.

Ongevallen

Tijdens je reis kun door een ongeval ook 

te maken kunt krijgen met blijvende 

invaliditeit. Behalve het fysieke ongemak 

kan dit eenmaal thuis nog voor allerlei 

kosten zorgen We keren uit als je door een 

ongeval blijvend invalide wordt of komt te 

overlijden. In het dekkingsoverzicht kun je 

lezen tot welke bedragen er dekking is.

Rechtsbijstand (alléén bij de 

Superdekking)

Als je voor langere tijd in het buitenland 

verblijft, kun je te maken krijgen met 

een geschil waardoor juridische kosten 

ontstaan. In samenwerking met SRK 

(Stichting Schaderegelingskantoor voor 

Rechtsbijstandverzekering) word je dan 

bijgestaan en worden de kosten vergoed. In 

het dekkingsoverzicht kun je lezen tot welke 

bedragen er dekking is.

Particuliere Aansprakelijkheid

Word je aansprakelijk gesteld voor schade 

aan goederen of aan personen? Dan regelen 

wij de afhandeling voor je. Ook tijdens stages 

en vrijwilligerswerk in georganiseerd verband 

ben je voor aansprakelijkheid verzekerd.

Geneeskundige kosten 

meeverzekeren? Dat kan!

Belangrijk! Het onderdeel Geneeskundige 

Kosten vergoedt alleen kosten voor 

onverwachte direct noodzakelijke 

behandelingen.

Optie Extra

Als je je Nederlandse basiszorgverzekering 

aanhoudt tijdens je reis, kun je je met de 

optie Extra aanvullend verzekeren. Dit kan 

nodig zijn omdat een basiszorgverzekering 

in het buitenland niet tot de kostprijs 

vergoedt, maar tot Nederlands tarief. 

En dat is niet altijd genoeg, denk aan de 

hoge kosten waar je mee te maken kunt 

krijgen als in een privékliniek geholpen 

moet worden of als je in een land met 

dure zorg zoals de Verenigde Staten een 

medische behandeling moet ondergaan. 

Met de optie Extra ben je aanvullend op de 

zorgverzekering tot de kostprijs verzekerd. 

Optie All-in

Zet je je zorgverzekering in Nederland 

helemaal stop? Kies dan de optie All-

in. Dit kan alleen als je jonger bent dan 

56 jaar. Zorg altijd dat je goed bij je 

zorgverzekeraar navraagt of je je kunt en 

mag uitschrijven, omdat dit alleen onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk is. De 

optie All-in is overigens niet hetzelfde als 

een Nederlandse zorgverzekering, alleen 

direct noodzakelijke zorg is gedekt. In de 

voorwaarden wordt dit verder toegelicht. 

Houd er rekening mee dat als je je 

zorgverzekering in Nederland opzegt, je 

dan ook geen recht meer hebt op eventuele 

zorgtoeslag.

Sporten

Veel sporten waaronder skiën, 

bungeejumpen en andere adrenaline 

sporten zijn zonder toeslag meeverzekerd. 

Dit betekent dat je veel activiteiten, zonder 

vermelding vooraf, kunt beoefenen. Mocht 

je onverhoopt ernstig geblesseerd raken 

dan regelen wij indien noodzakelijk je 

medische evacuatie naar Nederland.  

Heb je Geneeskundige kosten gekozen?  

Dan vergoeden we ook de behandeling 

van je blessure en indien noodzakelijk de 

nabehandelingskosten van het ongeval  

in Nederland.

WAARVOOR BEN JE VERZEKERD?



Overzicht van de belangrijkste dekkingen (het 
volledige dekkingsoverzicht staat in de voorwaarden) 

Standaarddekking Superdekking

Bagage  maximaal 1.500 maximaal 2.500

Eigen risico per gebeurtenis 75 50

Foto-, video- en geluidsapparatuur, laptops, tablets in totaal tot 

maximaal

1.000 1.500

Sieraden, horloges, muziekinstrumenten, (zonne)brillen, 

contactlenzen, fietsen, sportuitrusting en op reis aangeschafte 

spullen per item maximaal

275 350

Telefoons niet gedekt 200

Reisdocumenten kostprijs kostprijs

Schade aan hotel of andere locatie waar je overnacht 250 500

Onkostenvergoeding bij 24-uur vertraging 125 125

Geneeskundige Kosten (alleen gedekt indien vermeld op je polis)

Spoedeisende zorg buiten Nederland kostprijs (eigen risico  

50 euro per gebeurtenis)

kostprijs

Spoedeisende zorg binnen Nederland bij een tussentijds bezoek 

van maximaal 31 dagen 

kostprijs (eigen risico  

70 euro eenmalig)

kostprijs (eigen risico  

70 euro eenmalig)

Extra verblijfskosten bij ziekte of ongeval (vergoeding per 

persoon)

50 per dag 75 per dag

Noodzakelijke tandheelkundige kosten ontstaan door een 

ongeval

350 500

Overige noodzakelijke tandheelkundige kosten 250 350

Nabehandelingskosten in Nederland 1.750 2.750

Buitengewone kosten

Transportkosten voor het overbrengen van het stoffelijk 

overschot

kostprijs kostprijs

Repatriëringskosten per ambulancevliegtuig kostprijs kostprijs

Opsporings- en reddingskosten 15.000 25.000

Extra reiskosten naar Nederland en terug naar de 

vakantiebestemming

kostprijs kostprijs

Extra verblijfskosten (vergoeding per persoon) 50 euro per dag 75 euro per dag

Annulering van geboekte reisonderdelen ivm ziekenhuisopname 250 350

Ongevallen

Overlijden door een ongeval 15.000 20.000

Blijvende invaliditeit door een ongeval max 45.000 max 55.000

Voor motor-, scooter-, en brommerongevallen geldt een lagere 

dekking voor zowel overlijden als invaliditeit van maximaal

2.500 2.500

Rechtsbijstand

Europa niet gedekt kostprijs

Wereld niet gedekt 5.000

Aansprakelijkheid 500.000 1.000.000

Dekkingsoverzicht  (in euro’s) Premieoverzicht  (in euro’s)

Special ISIS Standaarddekking Superdekking

Europa per maand 24,00 34,50

Wereld per maand 30,25 41,75

Europa per dag 1,55 2,20

Wereld per dag 1,90 2,65

Geneeskundige kosten Standaarddekking Superdekking

Extra

Europa per maand 5,50 7,00

Wereld per maand 6,75 8,75

Europa per dag 0,35 0,50

Wereld per dag 0,45 0,60

All-in

Europa per maand 10,00 13,25

Wereld per maand 12,50 16,25

Europa per dag 0,65 0,85

Wereld per dag 0,80 1,05

Ben je op de ingangsdatum 36 jaar of ouder? Dan betaal je een toeslag van 10%. De verzekering kan lopen tot maximaal 65 jaar.  

En de Optie All-in tot maximaal 56 jaar. De premies zijn exclusief assurantiebelasting. Ben je een gedeelte van een maand 

verzekerd en komt het totaal van de dagpremies hoger uit dan de maandpremie? Dan betaal je nooit meer dan de maandpremie.

Meer weten? 

Wil je meer informatie en een advies op maat? Neem dan contact op met een adviseur. Je kunt die 

vinden op: www.goudse.nl/verzekeringsadviseurs-die-isis-verkopen.html.


