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MAAK EEN ZIEKTE- 
KOSTENVERZEKERINGS- 
POLIS OP MAAT DIE PAST  
BIJ DE BEHOEFTES VAN  
U EN UW GEZIN.
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ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
VOOR EXPATRIATES
Nu u zich gevoegd heeft bij de miljoenen 
anderen wereldwijd die de enorme stap in het 
leven hebben gezet om in een ander land te 
gaan wonen, is optimale gemoedsrust in uw 
nieuwe leven belangrijk. Bij Cigna specialiseren 
we ons in polissen voor ziektekostenverzekering 
voor expatriates als u, om ervoor te zorgen 
dat u de best beschikbare zorg krijgt waar en 
wanneer u deze nodig heeft. 

We verzorgen op dit ogenblik 
ziektekostenverzekeringen voor klanten in meer 
dan 200 landen en zijn er enorm trots op dat 
we de wereldwijde mobiele bevolking kunnen 
ondersteunen met een wereldwijd medisch 
netwerk van meer dan 1 miljoen ziekenhuizen en 
medische professionals. Bij Cigna kunt u de polis 
creëren die past bij u en uw gezin. We bieden 
drie onderscheidende dekkingsniveaus met veel 
optionele aanvullende pakketten. Lees meer om 
te ontdekken wat wij u allemaal kunnen bieden.
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN CIGNA 
GLOBAL-POLIS
Onze missie

Het is onze passie en onze missie om klanten te helpen bij het verbeteren van hun gezondheid 
en welzijn, en hen een groter gevoel van veiligheid te geven.

Waarom u ons nodig 
zou kunnen hebben

Er zijn veel verschillende redenen waarom 
u een Cigna Global-polis nodig zou kunnen 
hebben. Een aantal voorbeelden:

>  De kwaliteit van het lokale zorgstelsel in 
het land waar u verblijft, voldoet niet aan 
uw wensen of behoeften. 

>  Of, zelfs als u de lokale gezondheidszorg 
van goede kwaliteit vindt, is het te duur. 

>  U vindt het lokale zorgstelsel verwarrend 
of een inspanning wegens taal- of 
cultuurbarrières. 

>  Uw verblijfsland vereist dat u 
een internationale particuliere 
ziektekostenverzekering heeft. 

Waarom kiezen  
voor ons

Onze klanten kiezen voor ons omdat 
Cigna hen het volgende biedt:

>  Toegang tot het netwerk van 
vertrouwde ziekenhuizen, artsen en 
andere gezondheidszorgprofessionals. 

>  De flexibiliteit om een polis samen 
te stellen die precies aansluit bij hun 
individueel behoeften. 

>  De zekerheid dat onze Customer  
Care-team altijd bereikbaar is voor u, 
dag en nacht. 

>  Onze jarenlange ervaring op 
het gebied van internationale 
gezondheidszorg.
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WAAROM WIJ UW BESTE  
KEUZE ZIJN
Ervaring van Cigna

We bieden al jaren wereldwijde ziektekostenverzekering. Tegenwoordig hebben we 86 miljoen 
klantrelaties in meer dan 200 landen en jurisdicties. Er is een internationaal personeelsbestand 
van 37.000 mensen die voor hen zorgt, met daarnaast een medisch netwerk van meer dan 1 
miljoen partners, inclusief 89.000 professionals in de geestelijke gezondheidszorg en 11.400 
voorzieningen en klinieken.  

Leg uw gezondheid in de juiste handen

ZE VONDEN DE JUISTE GEZONDHEIDSPOLIS VOOR 
MIJN GEZIN EN HADDEN VEEL BEGRIP VOOR 
ONZE INDIVIDUELE BEHOEFTEN EN EISEN MET 
BETREKKING TOT ONZE OVERZEESE DEKKING. 
ANTWOORDEN OP VRAGEN WAREN ALTIJD GOED, 
SNEL EN BEHULPZAAM.

Klanttevredenheidsonderzoek, juli 2015.

“ “
Beslissing over uw 
offerteaanvraag 
binnen 24 uur

Verkoop en service in 
meerdere talen

De flexibiliteit om een 
polis samen te stellen 
die precies aansluit 
bij uw individuele 
behoeften

In de meeste 
gevallen directe 
facturering naar een 
zorgaanbieder

Veilige online 
Customer Area 

U kunt uw 
polisdocumenten 
online ontvangen of 
per post op uw adres
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HOE UW POLIS SAMEN TE STELLEN
Het creëren van een uitgebreide polis op maat 
bij Cigna is eenvoudig. Het is flexibel, dus kunt 
u kiezen en betalen voor alleen de dekking die 
u nodig heeft. Onze polissen bestaan uit drie 
verschillende dekkingsniveaus: Silver, Gold en 
Platinum. Iedere polis bevat een internationale 
ziektekostenverzekering. Kies uit twee 
dekkingsgebieden, afhankelijk van behoeften 
en locatie: Wereldwijd inclusief de VS en 
Wereldwijd exclusief de VS. 

Daarnaast kunt u optionele modules kiezen, 
waaronder: Internationale ambulante 
zorg; Internationale medische evacuatie; 
Internationale gezondheid en welzijn; en 
Internationale oogheelkunde en tandheelkunde, 
waardoor u de flexibiliteit heeft de 
gezondheidsverzekeringspolis te creëren die bij 
uw unieke behoeften past. 

Hiernaast bieden wij een brede reeks opties 
voor eigen bijdrage en eigen risico op 
Internationale ziektekostenverzekering en 
Internationale ambulante zorg, waardoor u een 
polis kunt aanpassen aan uw budget.

Het diagram op de volgende pagina laat u zien 
hoe Cigna Global-ziektekostenpolissen werken.
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Internationale ambulante zorg 
Uitgebreidere poliklinische behandeling 
voor behandelingen waarvoor geen 
ziekenhuisovernachting nodig is. Inclusief 
voorgeschreven poliklinische medicijnen, 
verbandmateriaal en nog veel meer.

Internationale gezondheid en welzijn 
Proactief uw eigen gezondheidszorg  
beheren. Laat uzelf screenen op ziekten, 
testen op veelvoorkomende aandoeningen en 
laat regelmatig een medische check-up doen.

Internationale medische evacuatie 
Medische evacuatie in het geval dat 
behandeling niet lokaal beschikbaar is in 
het geval van spoed, ook repatriëring, waardoor 
de begunstigde terug kan gaan naar het land 
waar hij of zij gevestigd is of vandaan komt. 

Internationale oogheelkunde en 
tandheelkunde 
Oogheelkundige zorg inclusief een 
oogtest en een breed assortiment 
preventieve, standaard en uitgebreide 
tandheelkundige behandelingen.

SELECTEER UW BASISVERZEKERING - INTERNATIONALE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Begin met een van onze centrale polissen 
voor ziekenhuisopname, dit dekt essentiële 
ziekenhuisopname en behandelingen, zoals:

> Kosten van chirurgen en consulten
> Ziekenhuisopname
> Kankerbehandeling

VOEG OPTIONELE MODULES TOE

BETAAL VOOR UW POLIS4

Kies desgewenst een eigen risico of eigen bijdrage*. 
Bekijk op pagina 8 een volledige omschrijving met een voorbeeld van hoe 
het eigen risico en de eigen bijdrage werken.
*het bedrag dat u vrijwillig zelf verkiest te betalen en dat niet door uw polis wordt gedekt.

U kunt ervoor kiezen uw premie maandelijks, per kwartaal of jaarlijks 
te betalen. U kunt met bankkaart of creditcard betalen. Wanneer u 
jaarlijks betaalt, kunt u ook per bankoverschrijving betalen.

Jaarlijkse dekking
Tot het maximale bedrag dat per begunstigde per dekkingsperiode wordt 
weergegeven

2

1

SILVER: $ 1.000.000/€ 800.000/£ 650.000

GOLD: $ 2.000.000/€ 1.600.000/£ 1.300.000

PLATINUM:  Ongelimiteerd

Het creëren van een brede polis op maat bij Cigna Global is eenvoudig.

BEPAAL UW PREMIE3

Kies uit twee dekkingsgebieden: 

> Wereldwijd inclusief de VS of 
> Wereldwijd exclusief de VS
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Ons brede assortiment van opties voor eigen 
risico en eigen bijdrage stelt u in staat uw 
polis op maat te maken zodat het past bij uw 
behoeften.

U kunt ervoor kiezen een eigen risico en/of 
eigen bijdrage te hebben bij de Internationale 
ziektekostenverzekering en/of de optie 
Internationale ambulante zorg. Er is geen 
eigen risico van toepassing op contante 
vergoedingen voor ziekenhuisopname en 
vergoedingen voor geboortezorg.

U moet het bedrag voor eigen risico of eigen 

bijdrage direct aan het ziekenhuis, de kliniek 
of arts betalen. Wij zullen u informeren over 
het bedrag. Als u kiest voor zowel eigen risico 
als een eigen bijdrage, wordt eerst het bedrag 
aan eigen risico berekend en vervolgens het 
bedrag aan eigen bijdrage. Het maximaal 
eigen risico is het maximale bedrag aan 
eigen bijdrage dat u in een bepaalde 
verzekeringsperiode moet betalen. 

De volgende voorbeelden laten zien hoe 
eigen bijdrage, eigen risico en maximaal eigen 
risico werken. 

Dit is het bedrag dat u voor uw medische 
onkosten betaalt per dekkingsperiode.

Claimbedrag:   $ 1.200
Eigen risico:    $ 500

HOE WERKEN EIGEN BIJDRAGE, EIGEN 
RISICO EN MAXIMAAL EIGEN RISICO

U BETAALT ...
Eigen risico van  

$ 500

WIJ BETALEN ...
$ 700

VOORBEELD 1: EIGEN RISICO
(ook bekend als ‘zelf te betalen’)

WAT BETEKENT DIT VOOR U...  
U betaalt alleen het eigen risico en wij 
betalen de rest.

De eigen bijdrage is het percentage van 
iedere claim dat u zelf betaalt. Het out-of-
pocket-maximum is het maximale bedrag 
dat u zelf in een bepaalde 
verzekeringsperiode moet betalen.

Claimbedrag:    $ 5.000 
Eigen risico:     $ 0 
20% eigen bijdrage:   $ 1.000 
Maximaal eigen risico:  $ 2.000

U BETAALT ...
De 20% eigen 
bijdrage van 
$ 1.000

WIJ BETALEN ...
$ 4.000

VOORBEELD 2: EIGEN BIJDRAGE 
EN MAXIMAAL EIGEN RISICO
(als het bedrag van uw eigen bijdrage na 
eigen risico lager is dan het maximaal eigen 
risico)

WAT BETEKENT DIT VOOR U... 
Uweigen bijdrage is 20% van $ 5.000  
($ 1.000). Dit is minder dan uw maximaal 
eigen risico, dus betaalt u $ 1.000 en dekken 
wij de rest.
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De eigen bijdrage is het percentage van 
iedere claim dat u zelf betaalt. Het out-of-
pocket-maximum is het maximale bedrag 
dat u zelf in een bepaalde verzekerings-
periode moet betalen.

Claimbedrag:   $ 20.000
Eigen risico:    $ 0
20% eigen bijdrage:   $ 4.000
Maximaal eigen risico: $ 2.000

U BETAALT ...
Het maximaal 

eigen risico van

$ 2.000

WIJ BETALEN ...
$ 18.000

VOORBEELD 3: EIGEN BIJDRAGE 
EN MAXIMAAL EIGEN RISICO
(als het bedrag van uw eigen bijdrage na 
eigen risico hoger is dan het maximaal eigen 
risico)

WAT BETEKENT DIT VOOR U... 
Uw eigen bijdrage is 20% van $ 20.000 ($ 
4.000). Dit is minder dan uw maximaal eigen 
risico, dus betaalt u slechts $ 2.000 en 
dekken wij de rest.

De eigen bijdrage is het percentage van 
iedere claim dat u zelf betaalt. Het out-of-
pocket-maximum is het maximale bedrag 
dat u zelf in een bepaalde 
verzekeringsperiode moet betalen. 

Claimbedrag:   $ 20.000
Eigen risico:    $ 375
20% eigen bijdrage:   $ 3.925
Maximaal eigen risico: $ 5.000

U BETAALT ...
Het eigen risico 

van $ 375 en de 
eigen bijdrage van 

$ 3.925

WIJ BETALEN ...
$ 15.700

VOORBEELD 4: EIGEN RISICO, 
EIGEN BIJDRAGE EN MAXIMAAL 
EIGEN RISICO NA EIGEN RISICO
(als het bedrag van uw eigen bijdrage na eigen 
risico lager is dan het maximaal eigen risico)

WAT BETEKENT DIT VOOR U... 
Na betaling van uw eigen risico van $ 375, is 
uw eigen bijdrage 20% van $ 19.625 ($ 3.925). 
Dit is niet meer dan uw maximale eigen risico 
en dus betaalt u $ 3.925 tot u het maximaal 
eigen risico voor de eigen bijdrage heeft 
bereikt (plus het eigen risico van $ 375 dat u 
al had betaald). Wij betalen de rest.

Let op: 
Het eigen risico, de eigen bijdrage na eigen risico en het maximaal eigen risico worden apart voor 
iedere begunstigde en iedere dekkingsperiode bepaald.
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INTERNATIONALE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Onze polissen bestaan uit 3 verschillende dekkingsniveaus: Silver, Gold en Platinum.

Kies uw dekkingsniveau uit de onderstaande tabel. Alle bedragen zijn per begunstigde en 
per dekkingsperiode (tenzij anders aangegeven).

De Internationale ziektekostenverzekering is uw basisdekking voor ziekenhuisopnames, 
dagbehandelingen en verblijfskosten, en ook voor kanker- en psychiatrische 
gezondheidszorg en nog veel meer. Met onze Gold- en Platinum-polissen is ook kraamzorg, 
zowel ziekenhuisopname als dagbehandelingen, gedekt.

Ziekenhuiskosten voor:
Verpleging en verblijf voor ziekenhuisopname en 
dagbehandeling behandeling en uitslaapkamer.

Silver Gold Platinum
Volledige 

vergoeding 
voor twee- 

persoonskamer

Volledige 
vergoeding 

voor 
privékamer

Volledige 
vergoeding 

voor 
privékamer

› We betalen voor verpleging en verblijf 
zolang een begunstigde zorg ontvangt bij 
ziekenhuisopname of dagbehandeling; of de 
kosten van een behandelingskamer terwijl een 
begunstigde een dagopname ondergaat, als dit 
vereist is.

› We betalen deze medische onkosten alleen als:
• het medisch noodzakelijk is voor de 

begunstigde om te worden behandeld tijdens 
een dagbehandeling of ziekenhuisopname; 

• ze in het ziekenhuis verblijven voor een 
medisch toepasselijke periode; 

• de behandeling die ze ontvangen wordt 
gegeven door of onder toezicht staat van een 
specialist; en

• ze verblijven in een standaard privékamer met 
een privébadkamer of gelijkwaardig (alleen van 
toepassing op de Gold- en Platinum-polis).

• ze verblijven in een standaard 
tweepersoonskamer met een gedeelde 
badkamer (alleen van toepassing op de  
Silver-polis).

› Als de kosten van een ziekenhuis variëren 
afhankelijk van het type kamer waarin de 
begunstigde verblijft, is het maximumbedrag 
dat wij zullen betalen het bedrag dat zou 
worden berekend als de begunstigde zou 
verblijven in een standaard privékamer met 
een privébadkamer of gelijkwaardig (alleen van 
toepassing op de Gold- en Platinum-polis) of een 
tweepersoonskamer met gedeelde badkamer 
of gelijkwaardig (alleen van toepassing op de 
Silver-polis).

› Als de behandelend arts bepaalt dat de 
begunstigde langer in het ziekenhuis moet 
verblijven dan we vooraf goedgekeurd 
hadden of besluit dat de behandeling die de 
begunstigde nodig heeft anders is dan we vooraf 
goedgekeurd hadden, moet deze behandelend 
arts ons voorzien van een rapport met daarin: 
hoe lang de begunstigde in het ziekenhuis moet 
verblijven; de diagnose (als deze is gewijzigd); 
en de behandeling die de begunstigde heeft 
ontvangen en behoeft te ontvangen.

Jaarlijkse vergoeding - maximum per 
begunstigde per dekkingsperiode.
Hiertoe behoren claims betaald in 
alle onderdelen van de Internationale 
ziektekostenverzekering.

Silver Gold Platinum

$ 1.000.000
€ 800.000
£ 650.000

$ 2.000.000
€ 1.600.000
£ 1.300.000

Ongelimiteerd

UW STANDAARD MEDISCHE VERGOEDINGEN

UW ALGEHELE LIMIET
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Ziekenhuiskosten voor:
› operatiezaal.
› voorgeschreven geneesmiddelen, 

geneesmiddelen en verbandmateriaal 
voor ziekenhuisopname of 
dagbehandeling.

› kosten behandelruimte voor 
dagopname.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Medische onkosten operatiezaal
› We vergoeden alle medische onkosten en 

tarieven met betrekking tot het gebruik van 
een operatiezaal, als de behandeling die wordt 
gegeven, wordt gedekt onder deze polis. 

Medicijnen en verbandmateriaal
› We vergoeden medicijnen en verbandmateriaal 

die worden voorgeschreven voor de 
begunstigde terwijl hij of zij behandeld wordt 
tijdensziekenhuisopname of dagbehandeling. 

› We vergoeden alleen voor medicijnen en 
verbandmateriaal die worden voorgeschreven 
voor thuisgebruik als de begunstigde de dekking 
heeft onder de optie Internationale ambulante 
zorg (tenzij deze worden voorgeschreven als 
onderdeel van een kankerbehandeling).

Intensive care:
› intensieve behandeling.
› hartbewaking.
› high dependency unit.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Wevergoeden voor een begunstigde de behandeling op een intensive care, intensieve behandeling, 
hartbewaking of high dependency unit als:
• die faciliteit de meest toepasselijke locatie is voor hen om te worden behandeld;
• de zorg die door die faciliteit wordt geleverd een essentieel onderdeel is van hun behandeling; en
• de zorg die door die faciliteit wordt geleverd standaard nodig is voor patiënten die lijden aan dezelfde 

soort ziekte of letsel of dezelfde soort behandeling ontvangen.

Kosten voor chirurgen en anesthesisten

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de medische onkosten voor ziekenhuisopname, dagbehandeling of ambulante behandeling 
voor:
• kosten van chirurgen en anesthesisten; en
• tarieven van chirurgen en anesthesisten met betrekking tot behandeling welke direct voor of na de 

operatie nodig is (d.w.z. op dezelfde dag als de operatie).

› We vergoeden alleen ambulante behandelingen die worden ontvangen direct voor of na een operatie 
als de begunstigde de dekking heeft onder de optie Internationale ambulante zorg (behalve wanneer de 
behandeling wordt gegeven als onderdeel van een kankerbehandeling ).

Consultkosten specialist

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden reguliere bezoeken van een specialist tijdens verblijf in het ziekenhuis, inclusief intensive 
care door een specialist zolang dit medisch noodzakelijk is.

› We vergoeden medische consulten van een specialist gedurende het verblijf in een ziekenhuis waar de 
begunstigde:
• wordt behandeld op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling;
• wordt geopereerd; of
• waar het medisch consult medisch noodzakelijk is.
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Ziekenhuisaccommodatie voor een ouder 
of voogd
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 1.000
€ 740
£ 665

$ 1.000
€ 740
£ 665

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde jonger dan 18 jaar een ziekenhuisopname behoeft en ’s nachts in het ziekenhuis moet 
blijven, vergoeden we ook ziekenhuisaccommodatie voor een ouder of wettelijke voogd, als:
• accommodatie beschikbaar is in hetzelfde ziekenhuis; en
• de medische onkosten redelijk zijn.

› We vergoeden alleen ziekenhuisaccommodatie voor een ouder of wettelijke voogd als de behandeling van 
begunstigde tijdens hun verblijf in het ziekenhuis onder deze polis zijn verzekerd.

Transplantatieservices voor organen, 
beenmerg en stamceltransplantaten

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden ziekenhuisopname direct samenhangend met een orgaantransplantatie voor de 
begunstigde als:
• de transplantatie medisch noodzakelijk is en het orgaan dat wordt getransplanteerd is gedoneerd door 

een gezinslid van de begunstigde of uit een verifieerbare en legitieme bron komt.

› We vergoeden anti-afstotingsmedicijnen volgend op een transplantatie, als deze worden gegeven op basis 
van een ziekenhuisopname.

› We vergoeden ziekenhuisopname direct geassocieerd met een beenmerg- of perifere 
stamceltransplantatie als:
• de transplantatie medisch noodzakelijk is; en
• het te transplanteren materiaal het eigen beenmerg of de eigen stamcellen van begunstigde zijn of 

beenmerg van een verifieerbare en legitieme bron.

› We vergoeden geen beenmerg- of perifere stamceltransplantaties onder dit onderdeel van deze polis 
als de transplantaties onderdeel vormen van kankerbehandeling. De dekking die we aanbieden met 
betrekking tot kankerbehandeling wordt in andere delen van deze polis besproken.

› Als een persoon beenmerg of een orgaan doneert aan een begunstigde, vergoeden we:
• het oogsten van het orgaan of beenmerg;
• alle medisch noodzakelijke tests of procedures voor het vergelijken van het celweefsel;
• de ziekenhuiskosten voor de donor; en
• alle medische onkosten die ontstaan als de donor complicaties ervaart, voor een periode van 30 dagen 

na hun procedure;
of de donor nu wel of niet onder deze polis is verzekerd.

› Het bedrag dat we vergoeden voor de medische onkosten van een donor wordt verlaagd met het bedrag 
dat te betalen is met betrekking tot deze kosten onder enige andere verzekeringspolis of van een andere 
bron.

› We vergoeden geen ambulante behandeling voor zowel de begunstigde als donor, behalve wanneer de 
begunstigde dekking heeft onder de optie Internationale ambulante zorg voor de specifieke ambulante 
behandeling die nodig is.

› Als een begunstigde een orgaan doneert voor een medisch noodzakelijke transplantatie, vergoeden we 
de medische onkosten van de begunstigde met betrekking tot deze donatie tot de limiet in de polis. We 
zullen echter alleen het oogsten van het gedoneerde orgaan vergoeden als de bedoelde ontvanger ook 
een begunstigde is onder deze polis.

› We nemen alle medisch noodzakelijke transplantaties in overweging. Andere transplantaties (zoals 
transplantaties die als experimenteel worden beschouwd) worden niet gedekt door deze polis. De 
voorwaarden of beperkingen met betrekking tot dekking worden elders in deze polis besproken.

Belangrijke opmerking
› Een begunstigde moet contact met ons opnemen en vooraf toestemming verkrijgen voor zij medische 

onkosten maakt met betrekking tot orgaan-, beenmerg- of stamceldonatie of -transplantatie.
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Nierdialyse

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Behandeling voor nierdialyse wordt gedekt mits de behandeling beschikbaar is in het verblijfsland van 
de begunstigde. We vergoeden dit op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of 
ambulante behandeling.

› We vergoeden behandeling van nierdialyse buiten het vestigingsland van begunstigde als het land waar 
de behandeling wordt geleverd valt onder het door begunstigde geselecteerde dekkingsgebied. We 
vergoeden dit op basis van dagbehandeling. Reis- en verblijfkosten die ontstaan in verband met een 
dergelijke behandeling worden niet gedekt.

Pathologie, radiologie en diagnostische 
tests (exclusief geavanceerde medische 
beeldvorming)

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Als onderzoeken worden uitgevoerd op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling.

› Wij betalen voor:
• bloed- en urinetests;
• röntgenfoto’s;
• echografie;
• elektrocardiogram (ecg); en
• andere diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming); 

als deze medisch noodzakelijk zijn en worden aanbevolen door een specialist als onderdeel van een 
ziekenhuisverblijf van begunstigde, voor ziekenhuisopname of dagbehandeling.

Geavanceerde medische beeldvorming 
(MRI-, CT- en PET-scans)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

$ 10.000
€ 7.400
£ 6.650

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de volgende scans als deze worden aanbevolen door een specialist als onderdeel van een 
ziekenhuisverblijf van begunstigde, voor ziekenhuisopname, dagbehandeling of ambulante behandeling:
• magnetic resonance imaging (MRI);
• computed tomography (CT); en/of
• positron emission tomography (PET);

› We kunnen voorafgaand aan een magnetic resonance imaging (MRI)-scan verzoeken om een medisch 
rapport.

Fysiotherapie en aanvullende 
behandelingen 
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› Als een behandeling is uitgevoerd op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling. 

› We vergoeden behandeling door fysiotherapeuten en aanvullende behandelingen (acupuncturisten, 
homeopaten en beoefenaars van Chinese geneeskunde) als deze therapieën worden aanbevolen door 
een specialist als onderdeel van een ziekenhuisverblijf van begunstigde, voor ziekenhuisopname of 
dagbehandeling (maar niet de primaire behandeling zijn die zij in het ziekenhuis ontvangen).
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Thuiszorg
Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› We vergoeden voor een begunstigde tot 30 dagen thuiszorg per dekkingsperiode als:
• het wordt aanbevolen door een specialist na ziekenhuisopname of dagbehandeling welke wordt gedekt 

door deze polis;
• het direct aanvangt nadat de begunstigde het ziekenhuis verlaat; en 
• het de lengte van het verblijf van de begunstigde in het ziekenhuis vermindert. 

Belangrijke opmerking
› We vergoeden alleen thuiszorg als het wordt verleend in het huis van begunstigde door een bevoegde 

verpleegkundige en het bestaat uit medisch noodzakelijke zorg die normaal gesproken in een ziekenhuis 
zou worden verleend. We vergoeden geen thuiszorg die alleen bestaat uit niet-medische zorg of 
persoonlijke hulp.

Revalidatie
Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› We vergoeden revalidatiebehandelingen (fysio-, beroeps- en spraaktherapieën), welke worden aanbevolen 
door een specialist en die medisch noodzakelijk zijn na een traumatisch voorval zoals een beroerte of letsel 
aan de ruggengraat. 

› Als de revalidatiebehandeling is vereist in een intramuraal revalidatiecentrum vergoeden we kost en 
inwoning voor tot 30 dagen voor iedere separate conditie die revalidatiebehandeling vereist.  
 
Bij het bepalen van de limiet van 30 dagen:
• rekenen we iedere overnachting tijdens welke een begunstigde een intramurale behandeling ontvangt, 

als één dag; 
• tellen we iedere dag tijdens welke een begunstigde een ambulante en dagbehandeling ontvangt, als één 

dag. 

› Onderhevig aan voorafgaand akkoord, voorafgaand aan enige behandeling, vergoeden we 
revalidatiebehandeling meer dan 30 dagen, als verdere behandeling medisch noodzakelijk is en wordt 
aanbevolen door de behandelende specialist. 

Belangrijke opmerking
› We vergoeden alleen revalidatiebehandeling als deze nodig is na, of als een gevolg van, een behandeling 

die wordt gedekt door deze polis en het begint binnen 30 dagen na het einde van die oorspronkelijke 
behandeling.

› Alle revalidatiebehandelingen moeten vooraf door ons worden goedgekeurd. We keuren 
revalidatiebehandeling alleen goed als de behandelend specialist ons voorziet van een rapport, waarin 
verklaard wordt: 
i) hoe lang de begunstigde in het ziekenhuis moet blijven;  
ii) wat de behandeling is; en 
iii) wat de behandeling is die de begunstigde heeft ontvangen of nodig heeft.

Hospice en palliatieve zorg
Tot het maximumbedrag aangegeven per 
levensduur.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde een terminale diagnose heeft ontvangen en er geen genezende behandeling 
beschikbaar is, vergoeden we ziekenhuis- of hospicezorg en accommodatie, verpleging, omschreven 
medicijnen en fysieke en psychologische zorg.
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Interne protheses/chirurgische 
 en medische apparaten 
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden interne prothetische implantaten, hulpmiddelen of apparaten die tijdens een operatie zijn 
geplaatst als onderdeel van een behandeling van begunstigde.

› Een chirurgisch apparaat of een medisch apparaat kan betekenen:
• een kunstledemaat, prothese of hulpmiddel dat nodig is voor of in verband met een operatie; of
• een prothetisch hulpmiddel of prothese dat een noodzakelijk onderdeel is van de behandeling 

onmiddellijk na een operatie voor zolang dit medisch noodzakelijk is; of
• een prothetisch hulpmiddel of apparaat dat medisch noodzakelijk is en onderdeel is van het 

herstelproces op de korte termijn.

Externe prothetische hulpmiddelen/
chirurgische en medische apparaten
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

Voor elk 
prothetisch 
hulpmiddel 

$ 3.100
€ 2.400
£ 2.000

Voor elk 
prothetisch 
hulpmiddel 

$ 3.100
€ 2.400
£ 2.000

Voor elk 
prothetisch 
hulpmiddel 

$ 3.100
€ 2.400
£ 2.000

› We vergoeden externe prostheses, hulpmiddelen of apparaten die noodzakelijk zijn als een onderdeel van 
een behandeling van begunstigde (onderhevig aan hieronder toegelichte beperkingen).

› Wij betalen voor:
• een prothese of apparaat dat een noodzakelijk onderdeel is van de behandeling onmiddellijk na een 

operatie voor zolang dit medisch noodzakelijk is;
• een prothese of apparaat dat medisch noodzakelijk is en onderdeel is van het herstelproces op de korte 

termijn.

› We vergoeden een eerste externe prothese voor begunstigden van 18 jaar of ouder per dekkingsperiode. 
We vergoeden geen vervangende protheses voor begunstigden van 18 jaar en ouder.

› We vergoeden een eerste externe prothese voor begunstigden van 17 jaarof jonger per dekkingsperiode. 

› Met een externe ‘prothese’ bedoelen we een extern kunstmatig lichaamsdeel, zoals een prothetisch been 
of prothetische hand welke medisch noodzakelijk is als onderdeel van een behandeling direct volgend op 
de operatie van  begunstigde of onderdeel is van het herstelproces op de korte termijn.
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Dagvergoeding bij ziekenhuisopname
Per nacht, tot 30 nachten per dekkingsperiode.

Silver Gold Platinum

$ 100
€ 75
£ 65

$ 100
€ 75
£ 65

$ 200
€ 150
£ 130

› Wij betalen een contant bedrag uit aan de begunstigde indien hij of zij:
• wordt behandeld in een ziekenhuis dat door deze polis gedekt wordt;
• ’s nachts in het ziekenhuis verblijft; en
• zijn of haar kamer-, logies- en behandelingskosten niet in rekening zijn gebracht.

Spoedeisende ziekenhuisopname voor 
tandheelkundige behandeling

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We dekken tandheelkundige behandeling in een ziekenhuis na een serieus ongeval, onderhevig aan de 
onderstaande voorwaarden.

› We vergoeden een tandheelkundige spoedbehandeling welke vereist is voor een begunstigde terwijl zij in 
het ziekenhuis zijn tijdens een ziekenhuisopname, als die spoed ziekenhuisopname voor tandheelkundige 
behandeling wordt aanbevolen door de behandelend medische zorgaanbieder in verband met een 
tandheelkundig noodgeval (maar niet de belangrijkste behandeling is waarvoor de begunstigde in het 
ziekenhuis is).

› Dit aanvullend pakket wordt betaald in plaats van enige andere tandheelkundige aanvullende pakketten 
waar de begunstigde recht op kan hebben onder deze omstandigheden.

Lokaal medisch transport en medisch 
luchttransport

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Wanneer het medisch noodzakelijk is, vergoeden we lokaal medisch transport om een begunstigde te 
vervoeren:
• van een locatie van een ongeval of letsel naar een ziekenhuis;
• van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis; of
• van hun huis naar een ziekenhuis.

› We vergoeden alleen medisch transport als dit wordt gebruikt met betrekking tot een behandeling welke 
een begunstigde moet ontvangen in een ziekenhuis. Wanneer het medisch noodzakelijk is, vergoeden we 
een medisch luchttransport om de begunstigde te vervoeren van een locatie van een ongeval of letsel naar 
een ziekenhuis of van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis.

Belangrijke opmerkingen
› Dekking van medisch luchttransport is onderhevig aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

• In een aantal situaties is het onmogelijk, onpraktisch of onredelijk gevaarlijk om gebruik te maken van 
medisch luchttransport. In deze situaties regelen of vergoeden we geen medisch luchttransport. Dit 
beleid garandeert niet dat medisch luchttransport altijd beschikbaar is als hierom verzocht wordt, zelfs 
wanneer dit medisch gewenst is.

• We vergoeden alleen een lokaal medisch luchttransport, zoals een helikopter, om een begunstigde tot 
maximaal 100 mijl (160 kilometer) te vervoeren en we vergoeden alleen een ambulancevliegdienst als 
dit betrekking heeft op een behandeling die een begunstigde moet ontvangen in een ziekenhuis.

› Dit beleid dekt geen reddingsdiensten in de bergen. 

› Dekking voor medische evacuatie of repatriëring is alleen beschikbaar als u dekking heeft onder de optie 
Internationale medische evacuatie. Bekijkt u de relevante sectie van deze klantengids voor details met 
betrekking tot deze optie.
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Behandeling van psychiatrische 
aandoeningen en stoornissen en 
behandeling van verslaving
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

$ 10.000
€ 7.400
£ 6.650

Volledig 
vergoed

› Onderhevig aan de onderstaande beperkingen vergoeden we: 
• de behandeling van psychiatrische aandoeningen en stoornissen; en 
• de diagnose van verslavingen (inclusief alcoholisme); 

Behandeling van verslaving
› We vergoeden één cursus of programma in verslavingsbehandeling in een specialistisch centrum dat 

bewezen behandeling biedt, als die behandeling medisch noodzakelijk is en wordt aanbevolen door een 
medisch behandelaar.

› We vergoeden tot drie pogingen tot ontwenning, waarna we alleen betalen voor verdere 
ontwenningsbehandeling als de begunstigde een formeel ambulante cursus of programma voor 
verslavingsbehandeling afrondt.

› We vergoeden geen andere behandeling met betrekking tot alcoholisme of verslaving; of behandeling van 
enige gerelateerde conditie (zoals depressie, dementie of leverfalen); wanneer we redelijkerwijs geloven 
dat de conditie die behandeling behoeft het directe gevolg was van alcoholisme of verslaving.

Belangrijke opmerkingen
› Voor behandeling van psychische aandoeningen en stoornissen en verslavingsbehandeling, vergoeden 

we alleen een bewezen, medisch noodzakelijke behandeling die wordt aanbevolen door een medisch 
behandelaar.

› We vergoeden tot een gecombineerd maximum van 90 dagen van behandeling voor psychische 
aandoeningen en stoornissen en verslavingsbehandeling in een dekkingsperiode, inclusief tot 30 dagen 
ziekenhuisopname voor behandeling.

› We vergoeden tot een gecombineerd maximum van 180 dagen van behandeling voor psychische 
aandoeningen en stoornissen en verslavingsbehandeling in iedere periode van vijf jaar. Bijvoorbeeld: 
als een begunstigde 90 dagen psychische gezondheidzorg of verslavingsbehandeling gebruikt in 
één dekkingsperiode en 90 dagen psychische gezondheidszorg of verslavingsbehandeling in de 
volgende dekkingsperiode, betalen we niet voor enige verdere psychische gezondheidszorg of 
verslavingsbehandeling voor de volgende drie opvolgende jaren van de dekking.

› Bij het bepalen van de limiet van 30, 90 en 180 dagen:
• rekenen we iedere overnachting tijdens welke een begunstigde een ziekenhuisopename voor 

behandeling ontvangt, als één dag; en
• tellen we iedere dag tijdens welke een begunstigde een ambulante en dagbehandeling ontvangt, als één 

dag.

› We vergoeden geen voorgeschreven medicatie op een ambulantebasis voor enige van deze condities, 
behalve wanneer u de optie Internationale ambulante zorg heeft. 

› Onderhevig aan voorafgaand akkoord en onder voorwaarde dat de medische behandelaar binnen uw 
geselecteerde dekkingsgebied valt, kunnen we betalen voor medische consulten die plaatsvinden met 
behulp van elektronische hulpmiddelen of telefoon.

Kankerzorg

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Volgend op de diagnose van kanker, vergoeden we de medische onkosten voor de behandeling van 
kanker als de behandeling door ons wordt gezien als actieve behandeling en bewezen behandeling. Dit 
omvat chemotherapie, radiotherapie, oncologie, diagnostische tests en geneesmiddelen ongeacht of de 
begunstigde ’s nachts in een ziekenhuis verblijft of wordt behandeld als dagpatiënt of poliklinisch patiënt.

› We betalen niet voor genetische kankerscreening.
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OUDER- EN BABYZORG

Standaard aanvullend pakket voor 
zwangerschapszorg 
(alleen Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven. 
Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of 
langer onder de polis verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

Niet verzekerd
$ 7.000
€ 5.500
£ 4.500

$ 14.000
€ 11.000
£ 9.000

› We vergoeden de volgende ouder- en babyzorg en behandeling, op basis van een ziekenhuisopname of 
dagbehandeling zoals toepasselijk, als de moeder voor een constante periode van ten minste twaalf (12) 
maanden begunstigde onder deze polis is geweest:
• ziekenhuis, tarieven voor verloskundigen en vroedvrouwen voor standaard geboorte; en
• kosten als gevolg van postnatale zorg voor de moeder direct na de standaard geboorte.

› We vergoeden geen operatie of enige gerelateerde behandeling. We betalen niet voor aanvullende 
zwangerschapszorg of behandeling voor een begunstigde die handelt als draagmoeder of iemand die als 
draagmoeder handelt voor een begunstigde.

Complicaties van de zwangerschap 
 (alleen in de Gold- en Platinum-polis)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven. 
Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of 
langer onder de polis verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

Niet verzekerd
$ 14.000
€ 11.000
£ 9.000

$ 28.000
€ 22.000
£ 18.000

› We betalen voor ziekenhuisopname of dagbehandeling voor behandeling met betrekking tot complicaties 
als gevolg van zwangerschap of geboorte als de moeder een begunstigde is geweest onder deze polis 
voor een constante periode van twaalf (12) maanden of meer. Dit is beperkt tot omstandigheden die 
slechts het directe gevolg zijn van zwangerschap of geboorte, inclusief miskraam en buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap.

› Dit gedeelte van de polis biedt geen dekking voor thuisbevallingen.

› We vergoeden alleen een keizersnee als dit medisch noodzakelijk is. Als we niet bevestigd kunnen 
krijgen dat het medisch noodzakelijk was, betalen we alleen tot het maximale bedrag van de dekking van 
standaard zwangerschapzorgpakket van de moeder.

› We vergoeden geen operatie of enige gerelateerde behandeling. We betalen niet voor aanvullende 
zwangerschapszorg of -behandeling voor een begunstigde die handelt als draagmoeder of iemand die als 
draagmoeder handelt voor een begunstigde.

Thuisbevallingen  
(alleen in de Gold- en Platinum-polis)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven. 
Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of 
langer onder de polis verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

Niet verzekerd
$ 500
€ 370
£ 335

$ 1.100
€ 850
£ 700

› We vergoeden tarieven van verloskundigen en specialisten met betrekking tot standaard thuisbevallingen 
als de moeder een begunstigde onder deze polis is geweest voor een ononderbroken periode van twaalf 
(12) maanden of meer.

› Let op: dekking van complicaties vanwege zwangerschap zoals bovenstaand dekken geen thuisbevalling. 
Dit betekent dat alle medische onkosten met betrekking tot complicaties die ontstaan met betrekking tot 
thuisbevallingen alleen worden vergoed in overeenstemming met beperkingen voor thuisbevallingen, zoals 
toegelicht in de aanvullende pakkettenlijst.
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Pasgeborenenzorg 
Tot het maximale bedrag aangegeven voor de 
behandeling binnen de eerste 90 dagen na 
geboorte. Beschikbaar zodra ten minste één 
ouder 12 maanden of langer onder de polis 
verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

$ 25.000
€ 18.500
£ 16.500

$ 75.000
€ 55.500
£ 48.000

$ 156.000
€ 122.000
£ 100.000

› Op voorwaarde dat de pasgeborene wordt toegevoegd aan de polis, vergoeden we:
• tot 10 dagen standaardzorg voor de baby na de geboorte; en
• alle behandelingen noodzakelijk voor de baby gedurende de eerste 90 dagen na de geboorte in plaats 

van enig ander aanvullend pakket indien minimaal één ouder onder de polis verzekerd is geweest 
gedurende een continue periode van 12 maanden of meer voorafgaand aan de geboorte van de 
pasgeborene.  

We hebben geen informatie nodig over de gezondheid van de pasgeborene of een medisch onderzoek 
als de offerteaanvraag om de pasgeborene toe te voegen aan de polis door ons is ontvangen binnen 
30 dagen na de geboortedatum van de pasgeborene. Als een offerteaanvraag na 30 dagen na de 
geboortedatum van de pasgeborene is ontvangen, moet voor de pasgeborene selectie plaatsvinden 
op medisch risico en moet een vragenlijst over de medische gezondheid worden ingevuld waarbij wij 
speciale beperkingen of uitsluitingen kunnen toepassen.

› Wij betalen voor:
• standaardzorg voor de baby tot 10 dagen na de geboorte; en
• alle behandelingen noodzakelijk voor de baby gedurende de eerste 90 dagen na de geboorte in 

plaats van enig ander aanvullend pakket; als geen van de ouders onder de polis verzekerd is geweest 
gedurende een doorlopende periode van 12 maanden of langer, voorafgaand aan de geboorte van de 
pasgeborene en door ons een offerteaanvraag wordt ontvangen om de pasgeborene als begunstigde 
toe te voegen aan de polis. Voor de pasgeborene moet selectie plaatsvinden op medisch risico 
en we eisen dat een vragenlijst over de medische gezondheid wordt ingevuld. De dekking voor 
de pasgeborene is onderhevig aan selectie op medisch risico, waarbij we speciale beperkingen of 
uitsluitingen kunnen toepassen.

› De hierboven toegelichte vergoedingen voor pasgeborenenzorg zijn niet beschikbaar voor kinderen die 
worden geboren na vruchtbaarheidsbehandeling (zoals IVF), worden geboren bij een draagmoeder of 
geadopteerd zijn. Onder deze omstandigheden kunnen kinderen pas onder de polis verzekerd worden 
als ze 90 dagen oud zijn. Dekking voor de pasgeborene is onderhevig aan het invullen van een medische 
gezondheidsvragenlijst, waarbij we speciale beperkingen of uitsluitingen kunnen toepassen.

Aangeboren aandoeningen 
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven. 

Silver Gold Platinum

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

$ 20.000
€ 14.800
£ 13.300

$ 39.000
€ 30.500
£ 25.000

› We betalen voor behandeling van aangeboren afwijkingen op basis van ziekenhuisopname of 
dagbehandeling die zich manifesteren voor de 18e verjaardag van de begunstigde, als:
• minimaal één ouder onder de polis verzekerd is geweest gedurende een doorlopende periode van 12 

maanden of meer voorafgaand aan de geboorte van de pasgeborene en de pasgeborene binnen 30 
dagen wordt toegevoegd aan de polis. 

• de afwijkingen niet duidelijk waren bij het aangaan van de polis.

Eigen risico (verschillend)
Een eigen risico is het bedrag dat u moet 
betalen voordat claims gedekt worden door uw 
verzekering. 

$ 0/$ 375/$ 750/$ 1.500/$ 3.000/$ 7.500/$ 10.000
€ 0/€ 275/€ 550/€ 1.100/€ 2.200/€ 5.500/€ 7.400
£ 0/£ 250/£ 500/£ 1.000/£ 2.000/£ 5.000/£ 6.650

Eigen bijdrage na eigen risico en 
maximaal eigen risico 
De eigen bijdrage is het percentage van elke 
claim dat niet wordt gedekt door uw polis. 

Het maximaal eigen risico is het maximale 
bedrag aan eigen bijdrage dat u in een 
bepaalde dekkingsperiode moet betalen.

Het bedrag aan eigen bijdrage wordt berekend na 
verrekening van het eigen risico. Alleen bedragen 
die u betaalt met betrekking tot de eigen bijdrage 
dragen bij aan het maximaal eigen risico.

U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:

0%/10%/20%/30%

Vervolgens kiest u uw maximaal eigen risico:

$ 2.000 of $ 5.000
€ 1.480 of € 3.700
£ 1.330 of £ 3.325

UW EIGEN RISICO EN EIGEN BIJDRAGE-OPTIES
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DE VOLGENDE PAGINA’S GEVEN DETAILS 
VAN DE AANVULLENDE PAKKETTEN DIE 
BESCHIKBAAR ZIJN OM TOE TE VOEGEN 
AAN UW BASISPLAN - INTERNATIONALE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. 

U KUNT ZOVEEL OPTIONELE 
AANVULLENDE PAKKETTEN TOEVOEGEN 
ALS U WILT OM EEN POLIS SAMEN TE 
STELLEN DIE AAN UW BEHOEFTEN 
VOLDOET.
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INTERNATIONALE AMBULANTE ZORG
Internationale ambulante zorg geeft u een uitgebreide dekking voor poliklinische 
behandeling en medische noodzaken die kunnen ontstaan waarvoor een opname voor 
dagbehandeling of ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Het omvat ook medische 
consulten bij specialisten en medische behandelaars, extramuraal voorgeschreven 
geneesmiddelen en verbandmiddelen, prenatale en postnatale poliklinische behandeling, 
fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie en nog veel meer.

Jaarlijkse vergoeding - maximum per 
begunstigde per dekkingsperiode.
Hiertoe behoren claims betaald in alle 
onderdelen van Internationale ambulante zorg.

Silver Gold Platinum

$ 10.000
€ 7.400
£ 6.650

$ 25.000
€ 18.500
£ 16.625

Ongelimiteerd

Medische consulten bij artsen en 
specialisten
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 125/€ 90/£ 
80 limiet per 

bezoek. Maximaal 
15 bezoeken per 

jaar.

$ 250/€ 185/£ 
165 limiet per 

bezoek. Maximaal 
30 bezoeken per 

jaar.

Volledig 
vergoed

› We vergoeden medische consulten of afspraken met een medisch behandelaar die noodzakelijk zijn voor 
het diagnosticeren van een ziekte of om een behandeling te regelen of te ontvangen tot het maximum 
aantal bezoeken zoals vermeld in de tabel met vergoedingen. 

› We vergoeden niet-chirurgische behandeling op basis van ambulante zorg, die wordt aanbevolen door een 
specialist als medisch noodzakelijk.

› Onderhevig aan voorafgaand akkoord en onder voorwaarde dat de medische behandelaar binnen uw 
geselecteerde dekkingsgebied valt, kunnen we betalen voor medische consulten die plaatsvinden met 
behulp van elektronische hulpmiddelen of telefoon. 

UW ALGEHELE LIMIET

UW STANDAARD MEDISCHE VERGOEDINGEN

Prenatale en postnatale zorg 
(alleen Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven. 
Beschikbaar indien de moeder twaalf (12) 
maanden of langer door deze optie verzekerd is 
geweest.

Silver Gold Platinum

Niet verzekerd
$ 3.500
€ 2.750
£ 2.250

$ 7.000
€ 5.500
£ 4.500

› We vergoeden medisch noodzakelijke prenatale en postnatale zorg op basis van ambulante zorg, als de 
moeder een begunstigde is geweest onder het optionele aanvullende pakket Internationale ambulante 
zorg voor een continue periode van ten minste 12 maanden of meer.  
 
Voorbeelden van zulke behandeling en tests omvatten: 
• Standaard tarieven van verloskundigen en vroedvrouwen; 
• Alle geplande echo’s en onderzoeken;
• Voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal; 
• Standaard prenatale bloedtests, indien nodig;
• Vruchtwaterpunctie (ook wel amniotic fluid test, AFT) of vlokkentest (ook wel chorionic villous 

sampling, CVS);
• Niet-invasieve prenatale tests (NIPT) voor individuen met hoog risico; en
• Kosten als gevolg van postnatale zorg voor de moeder direct na de standaard geboorte. 
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Pathologie, radiologie en diagnostische 
tests (exclusief geavanceerde medische 
beeldvorming)
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de volgende tests als deze medisch noodzakelijk zijn en worden aanbevolen door een 
specialist als onderdeel dagbehandeling van begunstigde:
• bloed- en urinetests; 
• röntgenfoto’s; 
• echografie;
• elektrocardiogram (ecg); en 
• andere diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming).

Fysiotherapiebehandeling
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› We betalen voor fysiotherapiebehandeling op basis van ambulante zorg die medisch noodzakelijk is en van 
herstellende aard om u te helpen uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. De behandeling moet 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde behandelaar die de toepasselijke vergunning heeft om in het 
land waar de behandeling wordt ontvangen, praktijk te voeren. Iedere sportgeneeskundige behandeling 
wordt uitgesloten.

› We hebben vooraf een medisch rapport en een behandelingsplan nodig voor toestemming.

Osteopathie en behandeling door een 
chiropracticus.
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed tot 15 

bezoeken

Volledig 
vergoed tot 15 

bezoeken

Volledig 
vergoed tot 30 

bezoeken

› We betalen tot een gecombineerd maximum aantal bezoeken in één dekkingsperiode voor osteopathie- 
en chiropraxiebehandeling, als het een bewezen behandeling is, medisch noodzakelijk en aanbevolen door 
een  behandelend specialist, als een medisch behandelaar de behandeling aanbeveelt en een referentie 
geeft. De behandeling moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde behandelaar die de toepasselijke 
vergunning heeft om in het land waar de behandeling wordt ontvangen, praktijk te voeren. We hebben 
vooraf een medisch rapport en een behandelingsplan nodig voor toestemming. Iedere sportgeneeskundige 
behandeling wordt uitgesloten.

Acupunctuur, homeopathie en  
Chinese geneeskunde
Tot een gecombineerd maximum van 15 
bezoeken per dekkingsperiode. 

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden een gecombineerd maximum van 15 medische consulten met acupuncturisten, homeopaten 
en beoefenaars van Chinese geneeskunde voor iedere begunstigde in een dekkingsperiode, als deze 
behandelingen worden aanbevolen door een medisch behandelaar. De behandeling moet worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerde behandelaar die de toepasselijke vergunning heeft om in het land 
waar de behandeling wordt ontvangen, praktijk te voeren.
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Restauratieve logopedie
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.000
€ 3.700
£ 3.325

Volledig 
vergoed

› We vergoeden restauratieve logopedie als:
• het vereist is direct na behandeling welke wordt gedekt door deze polis (bijvoorbeeld als onderdeel van 

een follow-up zorg voor de begunstigde na een beroerte); 
• het bevestigd wordt door een specialist dat het medisch noodzakelijk is op korte termijn.

Belangrijke opmerkingen

› We betalen alleen voor spraaktherapie als het doel van de therapie is om beschadigde spraakfunctie te 
herstellen. 

› We vergoeden geen restauratieve logopedie als:
• het tot doel heeft om spraakvaardigheden te verbeteren die niet volledig ontwikkeld zijn;
• het educatief is;
• het bedoeld is om gesproken communicatie te onderhouden;
• het tot doel heeft om spraak of taalstoornissen (zoals stotteren) te verbeteren; of
• het gevolg is van leerproblemen, ontwikkelingsproblemen (zoals dyslexie), ADHD of autisme.

Voorgeschreven medicijnen en 
verbandmateriaal
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 500
€ 370
£ 330

$ 2.000
€ 1.480
£ 1.330

Volledig 
vergoed

› We vergoeden medicijnen op voorschrift en verbandmateriaal voorgeschreven door een medisch 
behandelaar op ambulante basis.

Huur van duurzame medische apparatuur
Tot een maximum van 45 dagen in de 
dekkingsperiode.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de huur van duurzame medische apparatuur tot 45 dagen per dekkingsperiode, als het 
gebruik van de apparatuur wordt aanbevolen door een specialist om de behandeling van begunstigde te 
ondersteunen.

› We betalen alleen voor de huur van duurzame medische apparatuur:
• die geen wegwerpapparatuur is en meer dan een keer gebruikt kan worden;
• die een medisch doel heeft;
• die geschikt is voor thuisgebruik; en
• die normaliter alleen gebruikt wordt door iemand die lijdt aan een ziekte of een letsel heeft. 

Vaccinaties bij volwassenen
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 250
€ 185
£ 165

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden bepaalde vaccinaties en inentingen, namelijk:

• influenza (griep);
• tetanus (iedere 10 jaar);
• hepatitis A;
• hepatitis B;
• meningitis;
• hondsdolheid;

• cholera;
• gele koorts;
• Japanse encefalitis;
• polio herhaling;
• tyfus; en
• malaria (in tabletvorm, dagelijks of wekelijks).
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Tandheelkundige ongevallen
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 1.000
€ 740
£ 665

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde tandheelkundige behandeling nodig heeft als een gevolg van letsel dat hij of zij heeft 
opgelopen in een ongeval, vergoeden we ambulante tandheelkundige behandeling voor iedere gezonde 
natuurlijke tand die beschadigd of aangetast is door het ongeval, op voorwaarde dat de behandeling 
direct na het ongeval aanvangt en binnen 30 dagen na datum van het ongeval wordt afgerond.

› Om deze behandeling goed te keuren, hebben we bevestiging nodig van de behandelend tandarts van 
begunstigde inzake:
• de datum van het ongeval; en
• het feit dat de tand(en) die onderwerp zijn van de voorgestelde behandeling gezonde, natuurlijke 

tanden zijn.

 › We vergoeden deze behandeling in plaats van enige andere tandheelkundige behandeling waar de 
begunstigde recht op heeft onder deze polis, als hij of zij behandeling nodig heeft na schade aan de 
tand(en) door een ongeval.

› We vergoeden geen reparatie of plaatsing van tandheelkundige implantaten, kronen of kunstgebitten 
onder dit onderdeel van deze polis.

Preventieve tests voor kinderen

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Te vergoeden voor kinderen met passende leeftijdsintervals tot de leeftijd van 6 jaar. 

› We vergoeden standaardtests voor gezonde kinderen met passende leeftijdsintervallen (geboorte, 2 
maanden, 4 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden, 15 maanden, 18 maanden, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 
jaar en 6 jaar) aan een arts voor het leveren van preventieve zorg bestaande uit:
• evalueren medische geschiedenis;
• fysieke onderzoeken;
• ontwikkelingsbeoordeling;
• anticiperende begeleiding; en
• toepasselijke immunisatie en laboratoriumtests; voor kinderen van 6 jaar of jonger.

 We vergoeden één bezoek aan een arts voor elk van de passende leeftijdsintervals (tot een totaal van 13 
bezoeken voor ieder kind) met als doel het ontvangen van preventieve zorgdiensten.

› Daarnaast vergoeden we:
• één gezondheidscontrole voor het kind naar school gaat om de groei, het gehoor en zicht te 

beoordelen, voor ieder kind van 6 jaar of jonger.
• screening voor diabetische retinopathie voor kinderen ouder dan 12 jaar die diabetes hebben.

Immunisatie voor kinderen

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de volgende immunisaties voor kinderen van 17 jaar of jonger:

• DKT (difterie, kinkhoest en tetanus);
• BMR (bof, mazelen en rode hond);
• HiB (haemophilus influenzae type b);
• polio;

• influenza;
• hepatitis B;
• meningitis; en 
• humaan papillomavirus (HPV).
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Jaarlijkse standaardtests

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de volgende standaardtests voor kinderen van 15 jaar of jonger:
• één oogtest; en
• één gehoortest.

Eigen risico (verschillend)
Een eigen risico is het bedrag dat u moet 
betalen voordat claims gedekt worden door uw 
verzekering. 

$0/$ 150/$ 500/$ 1.000/$ 1.500
€ 0/€ 110/€ 370/€700/€ 1.100

£ 0/£ 100/£ 335/£ 600/£ 1.000

Eigen bijdrage na eigen risico en 
maximaal eigen risico 
De eigen bijdrage is het percentage van elke 
claim dat niet wordt gedekt door uw polis. 

Het maximaal eigen risico is het maximale 
bedrag aan eigen bijdrage dat u in een 
bepaalde dekkingsperiode moet betalen.

Het bedrag aan eigen bijdrage wordt berekend 
na verrekening van het eigen risico. Alleen 
bedragen die u betaalt met betrekking tot de 
eigen bijdrage dragen bij aan het maximaal 
eigen risico.

U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:

0%/10%/20%/30%

Uw maximaal eigen risico is:

$ 3.000 
€ 2.200
£ 2.000

UW EIGEN RISICO EN EIGEN BIJDRAGE-OPTIES
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INTERNATIONALE MEDISCHE 
EVACUATIE
Internationale medische evacuatie dekt de redelijke transportkosten naar het dichtstbijzijnde 
medisch centrum voor spoedbehandeling die niet plaatselijk beschikbaar is. Deze optie 
dekt ook repatriëringskosten, waardoor de begunstigde kan terugkeren naar zijn of haar 
vestigingsland of herkomst of nationaliteit en daar in een vertrouwde omgeving behandeld 
kan worden. Het dekt ook familiebezoeken voor een ouder, echtgeno(o)t(e), partner, broer/
zus of kind om een begunstigde te bezoeken na een ongeval of plotselinge ziekte en de 
begunstigde niet is geëvacueerd of gerepatrieerd.

Medische evacuatie

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Vervoer naar het dichtstbijzijnde medisch gerenommeerde ziekenhuis als de vereiste spoedbehandeling 
voor de begunstigde niet lokaal beschikbaar is.

› Als een begunstigde een spoedbehandeling nodig heeft, vergoeden we medische evacuatie om:
• naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden gebracht waar de vereiste behandeling beschikbaar is 

(zelfs als dit in een ander deel van het land of in een ander land is); en
• terug te keren naar de plaats waar hij of zij vandaan kwam, onder voorwaarde dat de reis niet later dan 

14 dagen na de behandeling wordt afgerond.

› Met betrekking tot de terugreis, betalen we:
• de prijs van een vliegticket in economy class; of
• de redelijke reiskosten over land of zee; afhankelijk van welke lager zijn.

› We vergoeden alleen taxikosten als:
• het medisch gezien te prefereren is voor de begunstigde om met een taxi naar de luchthaven te reizen, 

in plaats van met medisch transport; en
• toestemming vooraf is verkregen van de medical assistance service.

 
 › We vergoeden de evacuatie (maar niet de repatriëring) als de begunstigde diagnostische tests of 

kankerbehandeling (zoals chemotherapie) nodig heeft als, volgens de mening van onze medical assistance 
service, onder de omstandigheden evacuatie niet toepasselijk en medisch noodzakelijk is. 

› We betalen niet voor andere kosten met betrekking tot de evacuatie (zoals accommodatiekosten).

Belangrijke opmerking
› Als u terug moet naar het ziekenhuis waarnaar u geëvacueerd werd voor nazorg, betalen we niet voor reis- 

of verblijfkosten.

Jaarlijkse vergoeding - maximum per 
begunstigde per dekkingsperiode.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

UW STANDAARD MEDISCHE VERGOEDINGEN

UW ALGEHELE LIMIET
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Medische repatriëring

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde een medische repatriëring nodig heeft, betalen we:
• terugreis naar hun vestigingsland of land van nationaliteit; en
• om terug te keren naar de plaats waar hij of zij vandaan kwam, onder voorwaarde dat de reis niet later 

dan 14 dagen na de behandeling wordt afgerond.

› De bovengenoemde reis moet vooraf worden goedgekeurd door onze medical assistance service en om 
twijfel te voorkomen moeten alle vervoerskosten redelijk en gebruikelijk zijn.

› Met betrekking tot de terugreis, betalen we:
• de prijs van een vliegticket in economy class; of
• de redelijke reiskosten over land of zee; afhankelijk van welke lager zijn.

›  We vergoeden alleen taxikosten als:
• het medisch gezien te prefereren is voor de begunstigde om met een taxi naar de luchthaven te reizen, 

in plaats van met medisch transport; en
• toestemming vooraf is verkregen van de medical assistance service.

›  We betalen niet voor andere kosten met betrekking tot de evacuatie (zoals accommodatiekosten).

Belangrijke opmerkingen

› Als u terug moet naar het ziekenhuis waarnaar u gerepatrieerd werd voor nazorg, betalen we niet voor 
reis- of verblijfkosten.

› Als een begunstigde contact opneemt met de medical assistance service om voorafgaand akkoord 
voor repatriëring te vragen, maar de medical assistance service acht het niet medisch passend, kunnen 
we in plaats daarvan regelen dat begunstigde wordt geëvacueerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
waar de vereiste behandeling beschikbaar is. We zullen de begunstigde dan repatriëren naar zijn of haar 
gespecificeerde land van nationaliteit of vestigingsland als zijn of haar toestand stabiel is en het medisch 
passend is.

Repatriëring van stoffelijk overschot

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde overlijdt buiten zijn of haar vestigingsland gedurende de dekkingsperiode, zal de 
medical assistance service regelen dat zijn of haar stoffelijk overschot wordt teruggebracht naar het 
verblijfsland of het land van nationaliteit, zodra het redelijkerwijs uitvoerbaar is, onderhevig aan vereisten 
en restricties van luchtvaartmaatschappijen. 

› We betalen niet voor kosten met betrekking tot begrafenis of crematie of de reiskosten voor iemand om 
het stoffelijk overschot van begunstigde op te halen of te begeleiden.
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Bezoek wegens familieomstandigheden - 
reiskosten
Tot een maximum van 5 reizen per levensduur.  
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 1.200
€ 1.000
£ 800

$ 1.200
€ 1.000
£ 800

$ 1.200
€ 1.000
£ 800

Bezoek wegens familieomstandigheden - 
vergoeding levensonderhoud
Tot het maximumbedrag aangegeven per dag 
voor elk bezoek, met een maximum van 10 
dagen per bezoek. Tot het maximale bedrag dat 
per dekkingsperiode wordt weergegeven.

$ 155
€ 125
£ 100

$ 155
€ 125
£ 100

$ 155
€ 125
£ 100

› Voor iedere begunstigde vergoeden we tot 5 familiebezoeken gedurende de levensduur van de dekking.  
Familiebezoeken moeten vooraf goedgekeurd worden door onze medical assistance service.

› We vergoeden de kosten van een retourticket in economy class voor een ouder, echtgeno(o)t(e), 
partner, broer/zus of kind om een begunstigde te bezoeken na een ongeval of plotselinge ziekte als de 
begunstigde in een ander land is en er verwacht wordt dat hij of zij langer dan vijf dagen in het ziekenhuis 
moet blijven of wanneer hij of zij een terminale prognose met korte termijn heeft gekregen.

 › We betalen ook voor de verblijfskosten van een gezinslid gedurende een familiebezoek, tot maximaal 10 
dagen per bezoek terwijl zij buiten hun eigen vestigingsland verblijven, met een maximum zoals genoemd 
in de lijst (op voorwaarde dat er bonnen worden ingeleverd met betrekking tot de ontstane kosten).

Belangrijke opmerking
› We betalen niet voor een familiebezoek als de begunstigde is geëvacueerd of gerepatrieerd. Als een 

evacuatie of repatriëring plaatsvindt tijdens een familiebezoek, betalen we geen verdere reiskosten voor de 
derde partij.

Reiskosten voor een begeleider

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Als een begunstigde een ouder, broer/zus, kind, echtgeno(o)t(e) of partner nodig heeft om hen te 
begeleiden tijdens hun reis die samenhangt met een medische evacuatie of repatriëring, omdat zij:
• hulp nodig hebben om in te stappen in een vliegtuig of ander voertuig; 
• 1000 mijl (of 1600 km) of verder reizen;
• enorm gespannen of bevreesd zijn en niet worden begeleid door een verpleegkundige, paramedische of 

andere medische escorte en; of
• ernstig ziek of gewond zijn;
betalen we voor begeleiding door een gezinslid of partner. De reizen (om twijfel te voorkomen betekent dit 
één heenreis en één terugreis) moeten vooraf worden goedgekeurd door de medical assistance service en 
de terugreis mag niet later plaatsvinden dan 14 dagen nadat de behandeling is afgerond.

› Wij betalen voor:
• de prijs van een vliegticket in economy class; of
• de redelijke reiskosten over land of zee; afhankelijk van welke lager zijn. 

Als het gepast is, de medische behoeften van de begunstigde in overweging nemende, kunnen het 
gezinslid of partner dat/die hem of haar begeleidt in een andere klasse reizen.  
 
Als het medisch noodzakelijk is voor een begunstigde om te worden geëvacueerd of gerepatrieerd en hij 
of zij wordt begeleid door zijn of haar echtgeno(o)t(e) of partner, vergoeden we ook de redelijke reiskosten 
voor kinderen van 17 jaar of jonger, als deze kinderen anders zonder ouder of voogd achterblijven.

Belangrijke opmerkingen
› We betalen niet voor een derde partij om een begunstigde te begeleiden als de originele doelstelling van 

de evacuatie was dat de begunstigde een ambulante behandeling kon ontvangen.
› We betalen niet voor andere kosten met betrekking tot reiskosten voor derde partijen, zoals 

accommodatiekosten en lokaal vervoer.

Als u deze optie heeft gekocht, zullen we ook de onderstaande bepaling voor familiebezoeken 
aan u door directe gezinsleden beschikbaar maken.
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INTERNATIONALE GEZONDHEID 
EN WELZIJN
De polis Internationale gezondheid en welzijn geeft de verzekerde dekking voor screenings, 
tests, onderzoeken en ondersteunend advies voor uiteenlopende levenscrises en voor 
speciaal advies en speciale ondersteuning via onze onlinediensten voor medische 
voorlichting en beoordeling van medische risico’s, zodat de verzekerde voor zijn of haar 
eigen gezondheid kan zorgen op de manier die hij of zij wenst.

Tijdens elke dekkingsperiode vergoeden we de volgende tests, uit te voeren door een 
medisch behandelaar.

Standaard lichamelijke onderzoeken voor 
volwassenen
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

$ 600
€ 440
£ 400

› We vergoeden standaard lichamelijke onderzoeken voor volwassenen (inclusief maar niet beperkt tot: 
lengte, gewicht, bloed, urine, bloeddruk, longfunctie, etc.) voor personen van 18 jaar of ouder.

Uitstrijkje
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

Volledig 
vergoed

› We vergoeden één uitstrijkje voor vrouwelijke begunstigden.  

Prostaatkankerscreening
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

Volledig 
vergoed

› We betalen voor één prostaatonderzoek (prostate specific antigen, PSA-test) voor mannelijke 
begunstigden van 50 jaar en ouder.

Mammogram voor borstkankerscreening 
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

Volledig 
vergoed

› Wij betalen voor:
• Leeftijd 35-39 jaar: één baseline-mammogram voor asymptomatische vrouwen.
• Leeftijd 40-49 jaar: één mammogram voor asymptomatische vrouwen om de twee jaar. 
• Leeftijd 50 jaar of ouder: één mammogram per jaar. 
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Darmkankerscreening
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

Volledig 
vergoed

› We vergoeden één jaarlijkse screening op darmkanker voor begunstigden van 55 jaar en ouder.

Botdensitometrie
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 225
€ 165
£ 150

$ 450
€ 330
£ 300

Volledig 
vergoed

› We betalen voor één jaarlijkse scan om de dichtheid van de botten van de begunstigde vast te stellen.

Dieetconsulten 

Silver Gold Platinum

Niet verzekerd Niet verzekerd Volledig 
vergoed

› We vergoeden tot 4 consulten van een diëtist per dekkingsperiode, als de begunstigde dieetadvies nodig 
heeft met betrekking tot een vastgestelde ziekte of aandoening, zoals diabetes (alleen in de Platinum-polis).

Levensmanagement 
ondersteuningsprogramma

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Onze Levensmanagementservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. Er 
zitten professionals klaar om u te helpen met ieder probleem dat belangrijk voor u is. 

› We vergoeden tot 5 counseling-sessies per keer per dekkingsperiode. Dit kan telefonisch of face-to-face 
plaatsvinden.

› We bieden onbeperkte ad-hoc telefonische ondersteuning.

› Onze levensmanagementservice geeft informatie, hulpmiddelen en begeleiding voor problemen met uw 
werk leven persoonlijke of gezinsproblemen waar u mee zit.

› De informatieservice biedt ondersteuning, inclusief assistentie bij dagelijkse zaken of logistieke zaken 
bij verhuizing.  De informatiespecialisten kunnen telefonisch hulp bieden, onderzoek uitvoeren en 
goedgekeurde referenties geven voor lokale hulpbronnen. 

 
Neem contact met ons op voor goedkeuring. De service wordt geleverd door onze voorkeurscounseler.

Online gezondheidsadvies, 
gezondheidsevaluaties en op internet 
gebaseerde coachingprogramma’s

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› Toegang tot onze gezondheids- en welzijnssectie is beschikbaar in uw beveiligde online Customer Area. 
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Oogonderzoek
Maximum per begunstigde per dekkingsperiode.

Silver Gold Platinum

$ 100
€ 75
£ 65

$ 200
€ 150
£ 130

Volledig 
vergoed

› We vergoeden één standaard oogonderzoek per dekkingsperiode, uit te voeren door een oftalmoloog of 
optometrist.

› We betalen niet voor meer dan één oogonderzoek in een dekkingsperiode.

OOGHEELKUNDIGE ZORG

Kosten voor:
› brillenglazen;
› contactlenzen;
› brilmonturen;
› voorgeschreven zonnebrillen; 
 
wanneer voorgeschreven door een optometrist 
of een oftalmoloog. 
 
Tot het maximale bedrag dat per 
dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver Gold Platinum

$ 155
€ 125
£ 100

$ 155
€ 125
£ 100

$ 310
€ 245
£ 200

› We betalen niet voor:
• zonnebrillen, behalve wanneer medisch voorgeschreven, door een oftalmoloog of optometrist;
• brillen of lenzen die niet medisch noodzakelijk zijn of niet zijn voorgeschreven door een oftalmoloog of 

optometrist; of
• behandeling of operatie, inclusief behandeling of operatie om het zicht te corrigeren, zoals een 

ooglaserbehandeling, refractieve keratotomie (RK) of fotorefractieve keratectomie (PRK).

› Er moet een kopie van een voorschrift of factuur voor corrigerende lenzen aan ons worden overlegd ter 
ondersteuning van een claim voor een montuur.

Jaarlijkse vergoeding - maximum per 
begunstigde per dekkingsperiode.

Silver Gold Platinum

$ 1.250
€ 930
£ 830

$ 2.500
€ 1.850
£ 1.650

$ 5.500
€ 4.300
£ 3.500

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
UW ALGEHELE LIMIET

INTERNATIONALE OOGHEELKUNDE 
EN TANDHEELKUNDE
Internationale oogheelkunde en tandheelkunde dekt standaard oogonderzoek van de 
begunstigde en de kosten van brillen en contactlenzen. Het dekt tevens een breed 
assortiment van preventieve, standaard en uitgebreide tandheelkundige behandelingen. 
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Preventieve tandheelkundige 
behandeling 
Nadat de begunstigde met deze optie 3 
maanden verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de volgende preventieve tandheelkundige behandelingen wanneer deze worden 
aanbevolen door een tandarts nadat een begunstigde voor ten minste 3 maanden dekking heeft gehad 
van Internationale oogheelkunde en tandheelkunde:
• twee tandheelkundige check-ups per dekkingsperiode;
• röntgenfoto’s, inclusief bitewing, single view en orthopantomogram (OPG);
• op maat maken en polijsten inclusief plaatselijk fluoride aanbrengen, indien noodzakelijk (twee per 

dekkingsperiode);
• één gebitsbeschermer per dekkingsperiode;
• één gebitsbeschermer voor ’s nachts per dekkingsperiode; en
• fissuurafdichting. 

Standaard tandheelkundige behandeling
Nadat de begunstigde met deze optie 3 
maanden verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

80% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

90% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

Volledig 
vergoed

› We vergoeden de behandelingskosten voor de volgende standaard tandheelkundige behandelingen 
nadat een begunstigde voor ten minste 3 maanden dekking heeft gehad van Internationale oogheelkunde 
en tandheelkunde (als die behandeling noodzakelijk is voor voortdurende orale gezondheid en wordt 
aanbevolen door een tandarts):
• wortelkanaalbehandeling;
• trekken van tanden of kiezen;
• chirurgische procedures;
• incidentele behandeling;
• anesthesie; en
• parodontale behandeling.

Ingrijpende restauratieve 
tandheelkundige behandeling
Nadat de begunstigde met deze optie 12 
maanden verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

70% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

80% 
vergoeding per 

dekkingsperiode
Volledig vergoed

› We vergoeden de behandelingskosten voor de volgende ingrijpende restauratieve tandheelkundige 
behandelingen wanneer de begunstigde voor ten minste 12 maanden dekking heeft gehad van 
Internationale oogheelkunde en tandheelkunde:
• kunstgebitten (acryl/synthetisch, metaal en metaal/acryl);
• kronen;
• inlays; en
• plaatsen van tandheelkundige implantaten.

› Indien een begunstigde ingrijpende restauratieve tandheelkundige behandeling moet ondergaan voordat 
hij of zij gedurende 12 maanden Internationale oogheelkunde- en tandheelkundedekking heeft gehad, 
vergoeden we 50% van de behandelingskosten.

Orthodontische behandeling
Nadat de begunstigde 2 achtereenvolgende 
jaren met deze opties verzekerd is geweest.

Silver Gold Platinum

40% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

50% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

50% 
vergoeding per 

dekkingsperiode

› We betalen voor orthodontische behandeling voor begunstigden van 18 jaar of jonger, als zij dekking 
hebben gehad onder Internationale oogheelkunde en tandheelkunde voor ten minste 24 maanden. 

› We vergoeden alleen orthodontische behandeling als:
• de behandeld tandarts of orthodontist die de behandeling zal uitvoeren ons vooraf voorziet van een 

gedetailleerde omschrijving van de voorgestelde behandeling (inclusief röntgenfoto’s en mallen) en een 
schatting van de kosten van de behandeling; en

• we de behandeling vooraf hebben goedgekeurd. 
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WE STAAN VOOR U IN
Reeds bestaande aandoeningen

Er kunnen een aantal medische condities 
zijn die we op kunnen nemen tegen een 
aanvullende premie. Onze verzekeraars zullen 
bepalen of we een medische conditie die 
normaliter uitgesloten zou worden, kunnen 
opnemen. Indien van toepassing sturen 
we u een aanbieding met de optie om de 
aandoening op te nemen. 

Dekking voor spoedgevallen buiten 
dekkingsgebied  

Voor aanvullende gemoedsrust bieden al onze 
polissen spoedeisende medische dekking voor 
de korte termijn, wanneer u een locatie buiten 
het door u geselecteerde dekkingsgebied 
bezoekt (u kunt kiezen uit Wereldwijd inclusief 
de VS of Wereldwijd exclusief de VS). Dus 
wanneer u de optie Wereldwijd exclusief 
de VS kiest, bent u nog steeds verzekerd 
voor spoedbehandeling op basis van een 
ziekenhuisopname of dagopname of een 
ambulante behandeling (als u de aanvullende 
dekkingsoptie Internationale ambulante zorg 
bij uw polis heeft gekocht) tijdens normale 
zaken- of vakantiereizen naar de VS. Deze 
dekking is beperkt tot een maximum van drie 
(3) weken per reis en een maximum van zestig 
(60) dagen per looptijd voor alle reizen samen. 
Lees onze polisdocumentatie voor de volledige 
voorwaarden met betrekking tot dit aanbod.
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Als klant van Cigna heeft u toegang tot een schat aan informatie waar in de wereld u ook bent, 
via uw veilige online Customer Area. Hier kunt u effectief uw polis beheren, inclusief:

> Het bekijken van uw polisdocumentatie, 
inclusief verzekeringscertificaten en 
Cigna identiteitskaarten voor alle 
begunstigden die onder uw polis zijn 
verzekerd

> Het controleren van polisvoorwaarden 
die van toepassing zijn op uw polis

> Het controleren van de dekking voor u 
en uw gezin

> Online uw claims indienen

> Het zoeken naar 
gezondheidszorgfaciliteiten en 
-professionals bij u in de buurt

> Landengidsen inzien met veiligheids- 
en culturele informatie voor veel 
bestemmingen wereldwijd

> Ons kwartaalblad voor klanten bekijken

> De Safe Travel-app downloaden  
(alleen voor klanten met een Platinum- 
of Gold-polis)

VEILIGE ONLINE CUSTOMER AREA
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Veilige upload-/
opslagfaciliteit voor uw 
persoonlijke profiel en 
reisdocumenten

UW ULTIEME REISGENOOT VOOR 
VEILIGHEID

Wereldwijd 
incidentbewakingssysteem met 
pushmeldingen met reisnieuws 
en veiligheidswaarschuwingen

Advies voorafgaand aan uw 
reis en informatie over alles 
van persoonlijke veiligheid tot 
natuurlijke gevaren

Uitgebreide landenprofielen 
met gegevens over 
reisveiligheid en beveiliging 
voor meer dan 200 landen SAFE TRAVEL 

BY CIGNA

www.cignaglobal.com/
safetravelbycigna

Onze Platinum- en Gold-polissen bevatten de Safe Travel by Cigna-app. Deze bevat 
behulpzaam reisadvies, landprofielen, real time waarschuwing, nieuws voor specifieke 
reisbestemmingen en nog veel meer.

De Safe Travel by Cigna-app is op dit ogenblik gratis te gebruiken op uw telefoon voor zolang u verzekerd bent in de Cigna 
Global Platinum- of Gold-polis. We behouden het recht voor om de Safe Travel by Cigna-app te wijzigen of in te trekken. 
Alleen beschikbaar voor Apple- en Android-apparaten.

SOS-trackingsysteem 
verandert uw mobiel 
in een persoonlijk 
veiligheidsapparaat
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WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
Naast uw Cigna Global-polis zijn er nog een aantal dingen die u over ons en over de service 
die u van ons kunt verwachten als klant van Cigna. Zou willen weten.

Uitgebreid welkomstpakket

Zodra u zich aansluit bij Cigna, sturen 
we u elektronisch binnen 24 uur uw 
polisdocumenten. Uw polisdocumenten 
zijn ook beschikbaar op uw veilige online 
Customer Area. Als u ervoor gekozen 
heeft om een papieren afschrift van uw 
polisdocumenten te ontvangen, sturen we 
die op naar het postadres dat u aan ons 
heeft doorgegeven.

Lees al uw polisdocumenten nauwkeurig 
door wanneer u deze heeft ontvangen 
en zorg dat u alle details van uw polis 
controleert op het verzekeringscertificaat. 
U moet uw Cigna identiteitskaart tonen als 
u een behandeling nodig heeft, zodat de 
arts weet wie u bent (deze wordt niet voor 
betaling gebruikt). Hierop staan ook de 
contactgegevens die u nodig heeft. U kunt 
uw Cigna identiteitskaart inzien en printen 
op uw veilige online Customer Area.

Een behandeling krijgen

Voor alle behandelingen dient u 
voorafgaand akkoord te krijgen van ons. 
Dit zorgt ervoor dat uw claims onder de 
dekking van uw polis vallen. Ons Customer 
Care-team helpt u bij het vinden van een 
ziekenhuis of arts van hoge kwaliteit bij u in 
de buurt. Wanneer het mogelijk is betalen 
wij hen direct, waardoor we u het ongemak 
besparen om eerst de behandeling zelf te 
moeten betalen en dan later het geld terug 
te moeten claimen.

In het ongebruikelijke geval dat u zelf voor 
de behandeling betaalt, proberen we uw 
claim binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
alle benodigde documentatie te verwerken.  
De klantengids in uw welkomstpakket 
vertelt u alles wat u moet weten over het 
krijgen van een behandeling en het indienen 
van een claim.

Uw polisdocumenten bevatten het volgende:

Klantengids Hoe uw 
polis werkt en uw gids 
voor de aanvullende 
pakketten.

Polisvoorwaarden
De algemene 
voorwaarden, algemene 
uitsluitingen en definities 
van onze polis in één 
handig klein boekje. 

Verzekering- 
scertificaat
Een bestand van de polis 
die u gekozen heeft, de 
premie en wat en wie 
erdoor gedekt worden.

Identificatiekaart 
Bewijs van uw identiteit 
en dekking wanneer u een 
behandeling nodig heeft.
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WE HOREN GRAAG VAN U
Vraag vandaag nog een offerte aan

Als u een persoonlijke offerte wilt, kunt u 
eenvoudig www.cignaglobal.com bezoeken. 
We hebben het offerte-proces zo eenvoudig 
en snel mogelijk voor u gehouden. U kunt 
het zelfs opslaan terwijl u bezig bent en later 
terugkomen, als u dit wilt.

Als u vragen heeft over Cigna Global-polissen 
en hoe deze werken, kunt u ons bereiken op:

Post:
Cigna Global Health Options, The Grosvenor Building,  
72 Gordon Street, Glasgow, Scotland G1 3RS

Telefoon: 
Binnen de VS: 877.539.6295 of buiten de VS: +44 (0) 1475 492 119
Onze verkooplijnen zijn geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur GMT, van maandag tot vrijdag.

E-mail: 
cignaglobal_sales.team@cigna.com

Internet: 
www.cignaglobal.com
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OPMERKINGEN
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Belangrijke opmerking: Dit document geldt alleen als referentie en vormt geen onderdeel van een juridisch contract. De informatie 
hierin wordt geacht accuraat te zijn op het moment van publicatie en is onderhevig aan wijzigingen. Dit materiaal is alleen voor 
informatiedoeleinden en bevat een gedeeltelijke en algemene beschrijving van de aanvullende pakketten. We adviseren dat u uw 
(product) polis nauwkeurig bestudeert om zeker te zijn van de precieze voorwaarden en dekking. Dekking en aanvullende pakketten zijn 
beschikbaar, behalve wanneer dit door toepasselijk wetgeving wordt verboden.

‘Cigna’ en het ‘Tree of Life’-logo zijn geregistreerde servicemerken van Cigna Intellectual Property, Inc., gelicentieerd voor gebruik 
door Cigna Corporation en haar uitvoerende dochterondernemingen. Alle producten en diensten worden alleen door of via dergelijke 
dochterondernemingen geleverd en niet door Cigna Corporation. Dergelijke uitvoerende dochterondernemingen omvatten Cigna Global 
Insurance Company Limited, Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. en Cigna 
Worldwide Life Insurance Company Limited. © 2015 Cigna
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