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Deze polis is bedoeld voor expatriates. 
Hij biedt geen dekking voor medische 
onkosten van behandeling in een land 
waar de begunstigde op het moment van 
de behandeling ingezetene is (een Duits 
burger krijgt bijvoorbeeld geen dekking 
voor een behandeling in Duitsland) behalve 
als de begunstigde op bezoek is in dat land, 
een dergelijk bezoek of serie bezoeken 
tijdens de dekkingsperiode samen niet 
langer zijn dan negentig (90) dagen is, en 
het land binnen het dekkingsgebied ligt. 
Zie artikel 17 voor volledige informatie.

Als u de voorwaarden van deze polis niet 
volledig begrijpt, dan dient u contact op te 
nemen met ons binnen veertien (14) dagen 
na de begindatum zoals vermeld op uw 
verzekeringscertificaat. 

Als deze polis niet aan uw behoeften voldoet, 
of niet is verstrekt in overeenstemming met 
uw bedoeling, kunt u ons binnen veertien 
(14) dagen na de begindatum zoals vermeld 
op uw verzekeringscertificaat, verzoeken 
deze te annuleren. Indien geen claims zijn 
ingediend en geen betalingsgaranties of 
voorafgaande akkoorden zijn gegeven, 
betalen we alle betaalde premie terug.

Woorden en zinnen die cursief zijn 
weergegeven hebben de betekenis die is 
omschreven in deel 3, ‘Definities’.

Deze polis is geen vervanging van een 
ziektekostenregeling van overheidswege. 
U dient zich goed te laten adviseren voordat 
u bijdragen aan een ziektekostenverzekering 
van overheidswege, waaraan u deelneemt, 
staakt.

BELANGRIJKE 
INFORMATIE

De verzekering wordt aangeboden door:
 
Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.- N.V.
52 Avenue de Cortenbergh
1000 Brussels
België 
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DEEL 1: ALGEMENE 
VOORWAARDEN

1. Reikwijdte van dekking

Binnen de voorwaarden, limieten en 
uitsluitingen zoals in deze polis aangegeven, 
zal Cigna de kosten van medische en 
gerelateerde uitgaven voor behandeling 
binnen het geselecteerde dekkingsgebied 
voor letsel en ziekte uitbetalen. 
De behandeling dient plaats te vinden 
binnen de dekkingsperiode en het eigen 
de risico, eigen bijdrage en de grenzen aan 
dekking kunnen variëren.

2. Polisdocumenten

Deze polisvoorwaarden, uw offerteaanvraag, 
uw verzekeringscertificaat en de klantengids 
vormen samen het gehele contract tussen 
u en ons. U dient deze documenten 
zorgvuldig te lezen.

3. Verzekerbaarheid voor de polis 

U dient achttien (18) jaar of ouder te zijn om 
een polis te kunnen afsluiten.

4. Wanneer begint de dekking?

4.1 

De dekking begint op de begindatum, 
zoals aangegeven op het eerste 
verzekeringscertificaat, dat wij u toesturen. 
De verlengingsdatum valt ieder jaar op 
deze datum.

4.2 
Indien u ervoor kiest om dekking te kopen 
voor andere begunstigden, begint hun 
dekking op de begindatum, zoals aangegeven 
op het eerste verzekeringscertificaat waarop 
zij worden genoemd.

4.3 
Als er een vertraging is in uw 
offerteaanvraag en de eerste begindatum 
van uw polis en er verandert iets in uw 
gezondheid tijdens deze vertragingsperiode, 
moet u dat aan ons laten weten. Wij 
behouden ons het recht voor om de polis te 
annuleren, aanvullende premies in rekening 
te brengen of aanvullende uitsluitingen 
te hanteren op basis van de wijzigingen 
in uw gezondheid waarvan u ons op de 
hoogte stelt. Als u in gebreke blijft bij het 
ons informeren over een wijziging in uw 
gezondheidstoestand tijdens de periode 
van vertraging, kunnen we dit als misleiding 
zien, wat invloed kan hebben op de dekking 
van uw polis of betaling van claims.

5. Wanneer eindigt de dekking?

5.1 
Deze polis is een jaarcontract. Dit betekent 
dat, tenzij deze eerder is beëindigd of 
verlengd, de dekking één (1) jaar na de 
begindatum zal eindigen. Bijvoorbeeld, als 
de begindatum 1 januari is, is de laatste 
dag waarop dekking geldt 31 december.

5.2 
De dekking eindigt automatisch voor iedere 
begunstigde als:

 5.2.1 
 de begunstigde overlijdt (hoewel alle 

vergoedingen die verband houden met 
dat overlijden, zoals repatriëring van 
stoffelijke overblijfselen, nog wel 
zullen worden uitgekeerd); of

 5.2.2 
 de polis wordt beëindigd. De 

omstandigheden waaronder u of wij 
de polis kunnen beëindigen worden 
toegelicht in artikel 14.
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5.3 
Als u komt te overlijden, eindigt de dekking 
voor alle begunstigden. Als dit gebeurt, zullen 
we proberen contact op te nemen met de 
andere begunstigden die onder deze polis 
verzekerd zijn en hen de mogelijkheid bieden 
de dekking voort te zetten tot de einddatum, 
met een van hen als verzekeringnemer. Als 
de begunstigde de dekking daadwerkelijk 
wil voortzetten, dient hij of zij schriftelijk en 
binnen dertig (30) dagen te reageren om 
zijn of haar akkoord te bevestigen. Doet hij 
of zij dat niet, dan eindigt alle dekking 
en zullen we geen betalingen doen met 
betrekking tot behandeling of diensten, 
die op of na de datum waarop de dekking 
eindigt, zijn gedeclareerd.

5.4 
Indien deze polis eindigt voorafgaand aan de 
normale einddatum, zal eventuele premie met 
betrekking tot de periode nadat de dekking 
is geëindigd, naar verhouding worden 
terugbetaald, voor zover er geen claims 
ingediend zijn en er geen betalingsgaranties 
of voorafgaande akkoorden tijdens de 
dekkingsperiode zijn gegeven. 

Indien de polis eindigt voorafgaand aan de 
normale einddatum en u heeft nog claims 
lopen, dan bent u verplicht tot betaling van 
openstaande premies in relatie tot de polis.

6. Hoe wordt de polis verlengd?

6.1 
Wij zullen u minimaal één (1) kalendermaand 
voor de einddatum schriftelijk berichten 
en u vragen of u de dekking die u op dat 
moment heeft, wilt voortzetten. Wij zullen 
u ook informeren over eventuele wijzigingen 
in de premies, definities, vergoedingen 
en voorwaarden die op de verlenging van 
toepassing zijn. 

6.2 
Indien u kiest voor verlenging, hoeft 
u niets te doen, en zal uw dekking voor 
opnieuw een periode van twaalf (12) 
maanden worden verlengd. Indien u uw 
dekking niet wenst te verlengen, dient 

u dat aan ons minimaal zeven (7) dagen 
voor uw einddatum van de polis door te 
geven. Verlenging is onderworpen aan de 
definities, vergoedingen en voorwaarden 
van de polisvoorwaarden die gelden ten 
tijde van verlenging. Indien wij niet in staat 
zijn uw dekking te verlengen om redenen 
genoemd in artikel 14.1, zullen wij u daarvan 
op de hoogte stellen zoals omschreven 
in artikel 14.5.

6.3 
Indien u uw dekking niet verlengt, kunnen 
andere begunstigden die samen met u onder 
de polis zijn verzekerd, een aanvraag voor 
eigen dekking doen. Wij zullen hun offerte-
aanvragen individueel beoordelen, en hen 
informeren of en onder welke voorwaarden 
wij bereid zijn hen de gevraagde dekking 
te bieden.

7. Voor wie geldt de dekking?

7.1
U mag bepaalde personen (bijv. gezinsleden) 
als begunstigden aan uw polis toevoegen. Dit 
kan alleen na onze definitieve goedkeuring. 
Om dit te doen, dient u de gegevens van 
deze personen op te nemen in uw offerte-
aanvraag. Indien we akkoord gaan met 
de dekking, zullen we hun namen op uw 
verzekeringscertificaat opnemen. Er kan 
aanvullende premie verschuldigd zijn en er 
kunnen speciale uitsluitingen met betrekking 
tot deze personen van toepassing zijn.

7.2 
U kunt, als wij dat goedkeuren, bepaalde 
personen (zoals minderjarige kinderen of 
andere gezinsleden) verzekeren, terwijl 
u zichzelf niet verzekert. In dat geval, 
bent u de verzekeringnemer, en bent 
u verantwoordelijk voor betaling van 
premies en alle andere verplichtingen die 
voortkomen uit de polis, maar bent u zelf 
niet verzekerd. Alle offerte-aanvragen zijn 
onderhevig aan medische goedkeuring en 
wij laten de verzekeringnemer weten welke 
voorwaarden op elk van de begunstigden 
vermeld op het verzekeringscertificaat, van 
toepassing zijn.
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8. Kan ik begunstigden toevoegen 
of verwijderen tijdens de 
dekkingsperiode?

8.1 
Tenzij er een relevante in aanmerking 
komende ingrijpende gebeurtenis is 
voorgevallen, mag u alleen begunstigden 
toevoegen of verwijderen als u de dekking 
verlengt aan het einde van een jaarlijkse 
dekkingsperiode. Als bijvoorbeeld de 
begindatum op uw verzekeringscertificaat 
1 januari is, kunt u alleen begunstigden 
toevoegen of verwijderen per 1 januari 
van het volgende jaar.

8.2 
Indien er een relevante in aanmerking 
komende ingrijpende gebeurtenis is 
voorgevallen, mag u de persoon waarop 
die in aanmerking komende ingrijpende 
gebeurtenis betrekking heeft verwijderen 
of toevoegen als begunstigde voor een 
deel van de dekkingsperiode. Indien u 
op deze manier een nieuwe begunstigde 
wilt toevoegen, moet u ons een volledige 
offerteaanvraag voor die persoon sturen.

Wij geven vervolgens aan u door of we 
deze persoon accepteren en onder welke 
voorwaarden, uitsluitingen of aanvullende 
premie dat gebeurt. Dekking voor de nieuwe 
begunstigde zal beginnen vanaf de datum 
dat u de acceptatie bevestigt.

Wij sturen u een bijgewerkt 
verzekeringscertificaat om te bevestigen dat 
de nieuwe begunstigde is toegevoegd.

8.3 
Indien u of uw echtgenote een kind krijgt, 
mag u een aanvraag indienen om de 
pasgeborene als begunstigde aan uw 
bestaande polis toe te voegen:

 8.3.1 
 Indien minstens één ouder onder de 

polis verzekerd is geweest voor een 
aaneengesloten periode van twaalf (12) 
maanden of meer voorafgaand aan de 
geboorte van de pasgeborene en de 
offerteaanvraag is door ons ontvangen 
binnen dertig (30) dagen 

na de geboortedatum van de 
pasgeborene, dan hoeft de pasgeborene 
geen medische acceptatie te ondergaan, 
zullen we geen informatie nodig hebben 
over de gezondheid of een medisch 
onderzoek van de pasgeborene en 
zal de dekking beginnen zodra wij de 
ontvangst van de offerteaanvraag hebben 
bevestigd. Wij sturen u een bijgewerkt 
verzekeringscertificaat om te bevestigen 
dat de nieuwe begunstigde is toegevoegd.

 8.3.2 
 Indien minstens één ouder onder de 

polis verzekerd is geweest voor een 
aaneengesloten periode van twaalf (12) 
maanden of meer voorafgaand aan de 
geboorte van de pasgeborene en de 
offerteaanvraag is door ons ontvangen 
na meer dan dertig (30) dagen na de 
geboortedatum van de pasgeborene, 
dan dient de pasgeborene een medische 
acceptatie te ondergaan. Wij geven 
vervolgens aan u door of we dekking van 
de pasgeborene accepteren en onder 
welke voorwaarden en uitsluitingen 
dat gebeurt. Indien u de voorgestelde 
voorwaarden accepteert, begint de 
dekking wanneer wij de ontvangst van de 
offerte-aanvraag bevestigen. Wij sturen 
u een bijgewerkt verzekeringscertificaat 
om te bevestigen dat de nieuwe 
begunstigde is toegevoegd.

 8.3.3 
 Indien geen van de ouders onder de 

polis verzekerd is geweest voor een 
aaneengesloten periode van twaalf (12) 
maanden of meer voorafgaand aan 
de geboorte van de pasgeborene, dan 
dient de pasgeborene een medische 
acceptatie te ondergaan. Wij geven 
vervolgens aan u door of we dekking van 
de pasgeborene accepteren en onder 
welke voorwaarden en uitsluitingen 
dat gebeurt. Indien u de voorgestelde 
voorwaarden accepteert, begint de 
dekking wanneer wij de ontvangst van 
de offerteaanvraag bevestigen. Wij sturen 
u een bijgewerkt verzekeringscertificaat 
om te bevestigen dat de nieuwe 
begunstigde is toegevoegd.
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9. Wat wordt gedekt?

9.1 
Deze polis dekt bepaalde kosten van 
diensten of goederen die door een arts, 
zijn voorgeschreven en die in medisch 
noodzakelijk zijn voor de zorg en 
behandeling van letsel of ziekte, 
zoals door ons vast te stellen.

9.2 
De medische onkosten staan opgesomd 
in de klantengids. Deze medische 
onkosten zijn onderhevig aan de 
beperkingen en uitsluitingen die in deze 
polisvoorwaarden, de klantengids, en uw 
verzekeringscertificaat worden vermeld.

9.3 
Naast voorafgaande akkoorden voor 
behandeling kan verdere goedkeuring 
nodig zijn voor elke behandeling met 
betrekking tot de vergoeding van 
zwangerschap en geboorte indien ten tijde 
van de behandeling:

 9.3.1 
 de moeder van plan is buiten haar 

vestigingsland te verblijven; of 

 9.3.2
 de moeder van plan is in haar vaderland 

te verblijven.

9.4 
Er kunnen speciale uitsluitingen, aangepast 
op persoonlijke omstandigheden, van 
toepassing zijn. Details over deze speciale 
uitsluitingen zullen worden opgenomen op 
uw verzekeringscertificaat. Onder bepaalde 
omstandigheden kunnen we, na onze 
uitdrukkelijke goedkeuring, overeenkomen 
om tegen een aanvullende premie een 
uitsluiting uit uw polis te verwijderen. Dit 
wordt overeengekomen op het moment 
dat u uw polis afsluit. 

9.5 
Iedere claim is onderhevig aan het geldende 
eigen risico, de eigen bijdrage en de 
limieten van dekking, zoals vermeld in deze 
polisvoorwaarden, de klantengids, en uw 
verzekeringscertificaat.

9.6 
Deze polis geeft geen dekking voor de 
medische onkosten met betrekking tot 
een behandeling die ondergaan is vóór de 
begindatum van de polis, of nadat de polis 
is geëindigd (zelfs als die behandeling door 
ons werd goedgekeurd voordat de polis 
afliep).

10. Dekkingsopties

10.1 
De polis voor internationale 
ziektekostenverzekering wordt verstrekt 
aan iedere begunstigde. De aanvullende 
pakketten die beschikbaar zijn (afhankelijk 
van de geldende voorwaarden, limieten 
en uitsluitingen) zijn beschreven in ‘Details 
over uw aanvullende pakketten’ in de 
klantengids.

10.2 
U kunt (als u aanvullende premie betaalt) 
toevoegen aan de dekking van de polis 
internationale ziektekostenverzekering 
dekking toevoegen door te kiezen voor 
een of meerdere van de volgende extra 
dekkingsopties. Als u dat doet, geldt die 
extra dekking voor alle begunstigden op uw 
polis.

 10.2.1 
 Internationale ambulante zorg;

 10.2.2 
 Internationale medische evacuatie;
 
 10.2.3 
 Internationale gezondheid en welzijn; en 
 
 10.2.4 
 Internationale oogheelkunde en 

tandheelkunde.

10.3 
Details van de extra dekkingsopties staan 
beschreven in ‘Details over uw aanvullende 
pakketten’ in de klantengids.

10.4 
Extra dekkingsopties kunnen tijdens de 
dekkingsperiode worden aangepast. 
Indien u dekkingsopties wilt verwijderen 



8 | www.cignaglobal.com

of toevoegen, dient u dit aan ons te laten 
weten vóór de jaarlijkse verlengingsdatum.

10.5 
Indien u nieuwe dekkingsopties wilt 
toevoegen, kunnen we vragen om een 
complete medische historie middels een 
vragenlijst, daarnaast kunnen we speciale 
beperkingen of uitsluitingen vaststellen 
voor de nieuwe dekkingsmogelijkheden.

10.6 
U kunt (tenzij uw vestigingsland de VS is) 
kiezen uit twee opties (Wereldwijd exclusief 
de VS en Wereldwijd inclusief de VS) om 
te bepalen waar ter wereld begunstigden 
verzekerd zijn.

 10.6.1 
 De optie Wereldwijd exclusief de VS 

geeft dekking, onder de voorwaarden 
van de polis, voor behandeling waar ook 
ter wereld, behalve in de VS. Deze optie 
is niet beschikbaar als uw vestigingsland 
de VS is. 

 Begunstigden zijn verzekerd voor 
spoedbehandeling op basis van een 
ziekenhuisopname of dagbehandeling 
of een ambulante behandeling (als 
u de aanvullende dekkingsoptie 
internationale ambulante zorg bij uw 
polis heeft gekocht) tijdens normale 
zaken- of vakantiereizen zelfs als deze 
reizen in een gebied zijn waarvoor u 
geen dekking heeft gekozen. Zoals bij 
alle spoedbehandeling geldt dat, als 
u niet de aanvullende dekkingsoptie 
Internationale ambulante zorg heeft 
gekocht, uw spoedeisende behandeling 
alleen gedekt wordt als sprake is van 
een ziekenhuisopname. Deze dekking 
is beperkt tot een maximale periode 
van drie (3) weken per reis en een 
maximum van zestig (60) dagen per 
dekkingsperiode voor alle reizen samen.

 Dekking is ook altijd onderhevig aan de 
maximale vergoedingen, zoals vermeld 
in uw klantengids; iedere eigen bijdrage 
of eigen risico die geldt binnen uw polis 
blijft van kracht.

 Om in aanmerking te komen voor 
deze vergoeding is het van belang 
dat de medische conditie waarvoor 
spoedbehandeling nodig was, niet al 
voor de reis bestond en de begunstigde 
diende voorafgaand aan de reis vrij 
van behandeling, symptomen en 
voorschriften was aangaande 
deze medische toestand. 

 Het ondergaan van een medische 
behandeling mag niet een van de 
aanleidingen voor de reis zijn geweest. 
Spoedbehandeling is alleen van 
toepassing als u in het betreffende 
land geen gebruik maakt van door de 
overheid aangeboden gezondheidszorg. 
Kosten die betrekking hebben op 
zwangerschap en geboorte of 
complicaties bij zwangerschap en 
geboorte zijn uitgesloten van deze 
vergoeding. 

 Bewijs van de datum waarop u het 
land dat buiten uw dekkingsgebied 
valt binnen ging is ook vereist om de 
vergoedingen die deze dekking met 
zich meebrengt, uitgekeerd te kunnen 
krijgen. Deze dekking stopt zodra de 
behandeling heeft geleid tot een 
stabiele situatie.

 10.6.2 
 De optie Wereldwijd inclusief de VS 

geeft dekking, onder voorwaarden van 
de polis, voor behandeling waar ook 
ter wereld (inclusief de VS). 

11. Premie en andere vergoedingen

11.1 
Uw verzekeringscertificaat vermeldt de 
premie en andere vergoedingen (zoals 
belastingen) die u verschuldigd bent en de 
wijze waarop u dient te betalen.

11.2 
Betalingen dienen plaats te vinden in de 
valuta en op de wijze zoals vermeld op uw 
verzekeringscertificaat.
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11.3 
Wij kunnen sancties toepassen als een 
van de begunstigden niet voorafgaand 
akkoord vraagt voor een behandeling of 
een behandeling in de VS ondergaat in 
een ziekenhuis, kliniek of bij een medische 
behandelaar, die geen deel uitmaken van 
het Cigna netwerk. Een overzicht van 
Cigna-netwerk ziekenhuizen, klinieken en 
medisch specialisten is te vinden op uw 
afgeschermde online Customer Area. 

11.4 
U bent verantwoordelijk voor de 
betaling van de premie en elke andere 
kostencomponent zoals vermeld op uw 
verzekeringscertificaat, en u bent ook 
verantwoordelijk voor tijdige betaling.

11.5 
Indien u premies en andere kosten niet 
tijdig betaalt, zullen we u daarvan direct 
per e-mail op de hoogte brengen en uw 
polis opschorten, waardoor dekking voor 
alle begunstigden wordt opgeschort. 
Zodra de betaling voldaan is, wordt de 
polis weer actief. Wij geven geen akkoord 
voor behandelingen zolang de polis is 
opgeschort. Wij zullen geen enkele claim 
accepteren als er betalingen aan ons 
openstaan, totdat deze bedragen zijn 
betaald.

Als na dertig (30) dagen het bedrag nog 
steeds openstaat, zullen we u schriftelijk 
berichten dat uw polis is geannuleerd. De 
annuleringsdatum is gelijk aan de datum 
waarop de eerste openstaande betaling had 
moeten worden voldaan.

Indien u binnen dertig (30) dagen nadat 
het eerste openstaande bedrag had 
moeten worden voldaan betaalt, zullen we 
uw dekking vanaf die eerste betaaldatum 
opnieuw activeren.

11.6 
De premie en/of andere kosten kunnen 
van jaar tot jaar verschillen. Wij 
berichten u schriftelijk vóór de jaarlijkse 
verlengingsdatum om u te informeren 
over de premie en andere kosten die voor 
de volgende periode van dekking van 
toepassing zijn.

12. Eigen risico

12.1 
Wij zullen iedere uitbetaling, die wij doen 
ten aanzien van medische onkosten van 
behandelingen met betrekking tot elke 
claim ingediend onder de Internationale 
ziektekostenverzekering of Internationale 
ambulante zorg (indien van toepassing) 
verminderen met het bedrag van een 
geldend eigen risico totdat het eigen risico 
voor de dekkingsperiode is bereikt.

12.2 
Het eigen risico geldt voor iedere 
begunstigde afzonderlijk, per dekkingsoptie 
en per dekkingsperiode.

12.3 
U kunt kiezen voor een eigen risico bij de 
Internationale ziektekostenverzekering of de 
optie Internationale ambulante zorg. Indien 
u dat doet, zal uw premie lager zijn dan 
zonder eigen risico. Indien u een eigen risico 
wenst, dient u dit aan ons aan te geven in 
uw offerteaanvraag.

12.4 
Er is geen eigen risico van toepassing 
op ‘Contante vergoedingen voor 
ziekenhuisopname’ of ‘Vergoedingen voor 
geboortezorg’.

12.5 
U dient het bedrag van het eigen risico 
direct aan het ziekenhuis, de kliniek of de 
specialist te betalen. Wij zullen u informeren 
over het bedrag.

12.6 
U kunt een wijziging in uw eigen risico 
doorgeven, die elk jaar in zal gaan op 
uw jaarlijkse verlengingsdatum. Indien u 
uw eigen risico wenst te verwijderen of 
verlagen, kunnen we het invullen van een 
vragenlijst over uw medische geschiedenis 
vragen, en we kunnen nieuwe speciale 
beperkingen of uitsluitingen hanteren.
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13. Eigen bijdrage

13.1 
Indien er een eigen bijdrage binnen de polis 
internationale ziektekostenverzekering van 
toepassing is, zullen we het door ons uit te 
keren bedrag voor de kosten van behandeling 
verminderen met het percentage van de 
eigen bijdrage. Het percentage van de 
eigen bijdrage leidt ertoe dat een deel van 
de medische onkosten voor behandelingen 
niet door ons gedekt wordt; deze kosten 
worden gemaximaliseerd op het door u 
gekozen maximaal eigen risico gedurende de 
dekkingsperiode.

13.2 
Indien er een eigen bijdrage binnen de 
optie Internationale ambulante zorg van 
toepassing is, zullen we het door ons uit te 
keren bedrag van de medische onkosten 
van behandelingen verminderen met 
het percentage voor eigen bijdrage. Het 
percentage van de eigen bijdrage leidt ertoe 
dat een deel van de medische onkosten voor 
behandelingen niet door ons gedekt worden; 
deze kosten worden gemaximaliseerd op 
het door u gekozen maximaal eigen risico 
gedurende de dekkingsperiode.

13.3 
Alleen bedragen die u betaalt in relatie tot 
de eigen bijdrage binnen de Internationale 
ziektekostenverzekering of de polis 
Internationale ambulante zorg zijn onderhevig 
aan het maximaal verschuldigde maximaal 
eigen risico. Alle bedragen die u betaalt 
voor behandeling vanwege uw eigen risico 
of; vanwege overschrijding van dekking; 
die niet gedekt wordt door de polis 
internationale ziektekostenverzekering of de 
optie Internationale ambulante zorg; of door 
sancties vanwege niet vooraf gevraagde 
toestemming of gebruik van niet-netwerk 
zorgaanbieders in de VS, zijn niet van 
toepassing op het maximaal eigen risico.

13.4 
Het maximaal eigen risico en de eigen 
bijdrage gelden voor elke begunstigde 
afzonderlijk en per dekkingsperiode.

13.5 
U kunt kiezen voor een eigen bijdrage bij de 
polis Internationale ziektekostenverzekering 
of de optie Internationale ambulante zorg. 

Indien u dat doet, zal uw premie lager zijn 
dan zonder eigen risico. Indien u een eigen 
bijdrage wenst, dient u dit aan ons aan te 
geven in uw offerteaanvraag. Daarnaast dient 
u, als u voor een eigen bijdrage kiest, ook een 
bijbehorend bedrag voor maximaal eigen 
risico te selecteren.

13.6 
Indien u zowel voor een eigen risico als 
eigen bijdrage kiest, dan wordt het bedrag 
dat u dient te betalen voor het eigen risico 
berekend voordat de berekening van uw 
eigen bijdrage plaatsvindt. Lees artikel 12 
voor meer informatie over eigen risico.

13.7 
U dient het bedrag van eigen bijdrage direct 
aan het ziekenhuis, de kliniek of medisch 
specialist te betalen. Wij zullen u informeren 
over het bedrag.

13.8 
U kunt een wijziging in uw eigen bijdrage 
en maximaal eigen risico doorgeven, 
deze wijziging zal elk jaar ingaan op uw 
jaarlijkse verlengingsdatum. Indien u uw 
eigen bijdrage wenst te verwijderen of 
verlagen of uw maximaal eigen risico wenst 
te verminderen, kunnen we om invulling 
van een vragenlijst over uw medische 
geschiedenis vragen, en we kunnen nieuwe 
speciale beperkingen of uitsluitingen 
hanteren.

14. Beëindiging van de dekking

14.1 
Behoudens conflicterende eisen uit wet- 
of regelgeving kunnen we deze polis 
beëindigen als:

 14.1.1 
 een premie of andere kosten (waaronder 

relevante belasting) niet volledig is/zijn 
voldaan binnen 30 dagen na de datum 
waarop deze is/zijn verschuldigd. Wij 
zullen u schriftelijk berichten als we de 
polis om die reden willen beëindigen; of

 14.1.2 
 het onwettig voor ons wordt om onder 

deze polis dekking te verschaffen; of
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 14.1.3 
 een van de begunstigden vermeld staat 

op een lijst van financiële overtreders van 
de United Nations Security Council, de 
Europese Unie, de United States Office of 
Foreign Assets Control of iedere andere 
controlerende overheidsinstelling. Verder 
zullen we geen uitbetalingen doen voor 
claims voor services die betrekking 
hebben op landen waar internationale 
sancties gelden, als daarmee richtlijnen 
van de United Nations Security Council, 
de Europese Unie of de United States 
Department of Treasury’s Office of Foreign 
Assets Control worden overtreden; of

 14.1.4 
 u tijdens de aanvraagprocedure voor de 

polis of bij het indienen van een claim, 
bewust of roekeloos informatie heeft 
verschaft waarvan u kon weten dat 
deze onjuist of onvolledig is, of indien u 
onvoldoende informatie heeft gegeven, 
waar wij wel om verzocht hebben; of

 14.1.5 
 wij niet langer de betreffende polis in 

de markt aanbieden of een passend 
alternatief in uw regio kunnen bieden.

14.2 
Als u deze polis wenst te beëindigen en 
voor alle begunstigden de dekking wilt 
stoppen, kunt u dat altijd doen door ons 
minimaal zeven (7) dagen van tevoren 
schriftelijk daarvan in kennis te stellen.

14.3 
Indien deze polis eindigt voorafgaand 
aan de normale einddatum, zal eventuele 
premie die is voldaan met betrekking tot de 
periode nadat de dekking is geëindigd naar 
verhouding worden terugbetaald, zolang 
geen claims zijn ingediend en geen garanties 
van betaling of voorafgaande akkoorden 
zijn gegeven tijdens de dekkingsperiode. 
Indien uw polis echter is geannuleerd in 
overeenstemming met artikel 14.1.4, kunnen 
wij wellicht de door u betaalde premies niet 
terugbetalen eventuele claims die u heeft 
ingediend onder uw polis kunnen dan ook 
niet worden uitgekeerd.

Indien de polis eindigt voorafgaand aan de 
normale einddatum en u heeft nog claims 
lopen, dan bent u verplicht tot betaling van 
openstaande premies in relatie tot de polis.

14.4 
Indien behandeling goedgekeurd is, 
kan Cigna niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor medische onkosten voor 
behandelingen als de polis afloopt of als 
een begunstigde de polis verlaat voordat de 
behandeling is uitgevoerd.

14.5 
Wij zullen u, voor zover mogelijk, schriftelijk 
minstens één (1) maand vóór de einddatum 
laten weten dat we uw polis na de 
einddatum niet verlengen.

15. Uw plicht tot correcte 
informatieverschaffing

U dient al onze vragen eerlijk, nauwkeurig 
en volledig te beantwoorden. Indien u dit 
niet doet, of u voorziet ons met opzet of 
door nalatigheid van informatie waarvan u 
weet of had kunnen weten dat deze onjuist 
of onvolledig is, kan dit ertoe leiden dat 
wij uw polis annuleren, de betalingen op 
claims aan u verminderen, of weigeren om 
een claim te betalen of verdere claims in 
behandeling te nemen.

16. Fraude

Iedere begunstigde die, bewust en 
met het doel van misbruik van de 
verzekeringsmaatschappij of een ander 
individu: (1) een verzekeringsaanvraag of 
een claim indient met feitelijke onjuiste 
informatie; of (2) relevante gevraagde 
informatie achterhoudt met als doel te 
misleiden, pleegt verzekeringsfraude, 
hetgeen een misdrijf is.
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17. Expatriates en lokale burgers

17.1 
Deze polis biedt geen dekking van 
medische onkosten voor behandelingen 
in een land waar de begunstigde die de 
behandeling ondergaat ingezetene is, 
behalve als de begunstigde op bezoek is in 
dat land en al die bezoeken samen tijdens 
de dekkingsperiode niet meer dan negentig 
(90) dagen zijn en het land binnen het 
gekozen dekkingsgebied ligt.

17.2 
Als een begunstigde geen expatriate (meer) 
is (als gevolg van wijziging in nationaliteit of 
verandering van vestiging) dan kunt u:

 17.2.1 
 de polis direct verlaten. Dekking blijft 

bestaan voor iedere begunstigde die 
nog steeds een expatriate is en voor elke 
begunstigde die geen expatriate is maar 
die behandeling ondergaat buiten zijn of 
haar eigen land of nationaliteit; of

 17.2.2 
 de polis beëindigen in overeenstemming 

met artikel 14.2, in welk geval de artikelen 
14.3 en 14.4 van toepassing zijn. 

17.3 
In sommige gevallen moeten we de dekking 
annuleren als een wijziging in vestigingsland 
ervoor zorgt dat onze dienstverlening 
aan u onwettig zou zijn of in strijd met 
de regelgeving rond gezondheidszorg 
aan ingezetenen en inwoners van het 
betreffende land.

17.4 
Wij behouden het recht om u meer 
informatie te vragen omtrent een wijziging 
van uw vestigingsland. Een wijziging van uw 
vestigingsland kan leiden tot een stijging 
van uw premie of aanvullende belastingen, 
waardoor u aanvullende betaling of premie 
verschuldigd bent of uw maandelijks 
betalingen of betalingen per kwartaal 

toenemen. Als de premie wordt verhoogd, 
geven we u de mogelijkheid om de 
annuleren, in overeenstemming met artikel 
14.2, in welke geval de artikelen 14.3 en 14.4 
van toepassing zijn.

18. Wijziging van woonadres en 
nationaliteit

18.1 
Wij zullen alle informatie en meldingen 
met betrekking tot uw polis sturen naar 
het postadres of e-mailadres dat u ons 
heeft verstrekt. Als u ervoor gekozen heeft 
om uw polisdocumenten elektronisch 
te ontvangen, dan zetten wij deze in uw 
beveiligde online Customer Area.

18.2 
U bent verplicht ons iedere adreswijziging 
van begunstigden door te geven, 
alsmede wijzigingen in vestigingsland of 
vaderland. Wij zullen u een bijgewerkt 
verzekeringscertificaat sturen op de wijze 
zoals u heeft aangegeven (per post naar uw 
postadres of online in uw beveiligde online 
Customer Area). 

19. Contact opnemen met u

Indien wij contact met u moeten opnemen 
met betrekking tot uw polis, of als we u 
een bericht willen sturen dat we de polis 
gaan annuleren of aanpassen, zullen we 
schriftelijk aan u berichten via uw postadres 
of e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt.
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20. Contact opnemen met ons 

In sommige gevallen, zoals hier beschreven, 
kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. 
In dat geval, kunt u een brief sturen naar:

Cigna Global Health Options
Customer Care-team 
1 Knowe Road 
Greenock 
Schotland
PA15 4RJ

of een e-mail sturen naar ons via: 
cignaglobal_customer.care@cigna.com

In alle andere gevallen kunt u bellen met ons 
Customer Care-team 24/7 op: +44 (0) 1475 
788 182 of vanuit de VS naar 800 835 7677.

21. Wijzigingen van deze polis

21.1 
Niemand anders dan de directie van Cigna 
mag deze polis wijzigen of enige bepaling 
namens ons wijzigen, zo mogen bijvoorbeeld 
verkoopmedewerkers, makelaars en hun 
tussenpersonen de voorwaarden van deze 
polis niet uitbreiden of wijzigen.

21.2 
Wij behouden ons het recht voor deze polis 
te wijzigen om deze aan te passen aan 
wijzigingen in geldende wet- en regelgeving. 
Indien dit gebeurt, zullen we de inhoud van 
deze wijziging schriftelijk aan u meedelen.

21.3 
Wij behouden ons ook het recht voor de 
voorwaarden voor dekking bij verlenging 
aan te passen. We zullen u minimaal één (1) 
kalendermaand van tevoren van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte brengen. Deze 
wijzigingen gaan in vanaf de jaarlijkse 
verlengingsdatum.

21.4 
Als er speciale uitsluitingen van toepassing 
zijn voor begunstigden dan bestaat 
de mogelijkheid dat we die opnieuw 
evalueren bij een toekomstige jaarlijkse 
verlengingsdatum, om te beoordelen of 

we bereid zijn de uitsluiting op te heffen. 
Als dat het geval is, dan zullen we de 
datum van opheffing van uitsluitingen 
opnemen op het verzekeringscertificaat. 
Op die datum, zullen we ook de eventuele 
aanvullende premie beoordelen, die we 
hebben toegepast om dekking te geven 
voor een bepaalde voorwaarde.

U dient contact met ons op te nemen na 
ontvangst van uw verlengingsbericht, 
en minimaal veertien (14) dagen voor 
de jaarlijkse verlengingsdatum als er op 
die datum een uitsluiting moet worden 
geëvalueerd.

Wij zullen u dan informeren over eventuele 
wijzigingen die we hebben toegepast 
en, waar nodig, een nieuw en aangepast 
verzekeringscertificaat verstrekken. 
Wijzigingen zijn van kracht vanaf de 
geldende jaarlijkse verlengingsdatum.

Wij garanderen niet dat bijzondere 
uitsluiting(en) of aanvullende premies vanaf 
verlenging altijd worden opgeheven.

22. Wie kan deze polis afdwingen?

Alleen wij en u hebben juridisch 
verplichtingen met betrekking tot deze 
verzekering. Dit betekent dat alleen wij 
of u rechten kunnen ontlenen aan deze 
overeenkomst (hoewel we wel iedere 
persoon, die onder deze polis is verzekerd, 
toestaan om gebruik te maken van onze 
klachtenprocedure).

23. Ons recht om schade te verhalen 
bij derden

Als een begunstigde een behandeling 
nodig heeft door een ongeval of opzettelijk 
handelen van een derde partij, kunnen 
wij (of elke andere persoon of instantie 
die wij inschakelen) de rechten van die 
begunstigde voor verhaal van de kosten 
van die behandeling op de derde partij (of 
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hun verzekeringsmaatschappij) overnemen. 
Indien wij een begunstigde hierom vragen, 
dient hij of zij al het mogelijke te doen om 
het geclaimde bedrag van de vergoeding 
van ons onder deze polis op te nemen in 
een claim tegen de schuldige partij (of hun 
verzekeringsmaatschappij).

De begunstigde dient alle documenten en 
papieren te ondertekenen en in te leveren en 
alle medewerking die wij nodig hebben te 
verlenen om onze rechten zeker te stellen. De 
begunstigde mag geen actie ondernemen die 
deze rechten kan schaden of beïnvloeden. Wij 
kunnen claims overnemen en verdedigen of 
uitvoeren, of claims vervolgen op naam van 
een begunstigde in ons eigen voordeel.
Wij bepalen welke procedure van afhandeling 
we volgen.

24. Andere verzekering

Als een andere verzekeraar ook dekking 
biedt, zullen we met hen onderhandelen over 
wie welk deel van een claim zal vergoeden.

25. Gegevensbeveiliging

25.1 
Cigna moet uw persoonlijke informatie met 
betrekking tot u verzamelen en verwerken, 
bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, 
telefoonnummers en gevoelige informatie 
zoals medische gegevens met betrekking 
tot u, voor de uitvoering van deze polis en 
het kunnen leveren van deze verzekering. 
U gaat ermee akkoord dat Cigna alle 
persoonlijke en gevoelige informatie met 
betrekking tot u verzamelt en verwerkt voor 
zover dat redelijkerwijs nodig is voor haar 
dienstverlening.

25.2 
Telefoongesprekken naar en van Cigna 
kunnen worden opgenomen voor 
kwaliteitsdoeleinden. 

In het kader van de EU Data Protection 

Directive (Directive 95/46/EC) en de Data 
Protection Act 1998, zijn wij de beheerder van 
de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.
Deze gegevens worden door ons verwerkt 
om aan onze verplichtingen te voldoen, 
en we kunnen deze delen, in bepaalde 
gevallen, met derden (zoals zorgaanbieders 
of leveranciers) die ons helpen om onze 
diensten aan u te leveren, wat kan betekenen 
dat we in bepaalde gevallen gegevens 
naar buiten de Europese Unie (EU) moeten 
overzetten. Als we dat doen, zorgen we dat 
we alles in het werk stellen om ervoor te 
zorgen dat uw gegevens veilig zijn. 

Indien u een kopie wenst van de informatie 
die wij van u in bezit hebben, dan kunt u deze 
schriftelijk bij ons opvragen onder vermelding 
van uw polis nummer. Let erop dat we een 
redelijke vergoeding kunnen vragen voor het 
beschikbaar stellen van deze informatie.

25.3 
Om ons te helpen fraude op te sporen en 
tegen te gaan, kunnen we informatie delen 
met andere verzekeraars of instanties. Als 
we om die reden informatie moeten delen, 
zullen we alleen die informatie delen die 
nodig is voor preventie of onderzoek naar 
fraude of pogingen daartoe. We zullen geen 
informatie delen over begunstigden die 
voor dit doel niet nodig is.

26.  Taal

U heeft gevraagd alle polisdocumenten en 
alle communicatie met betrekking tot deze 
polis in de Néerlandais taal te verstrekken. 
Alle van toepassing zijnde documenten en 
communicatie worden uitsluitend in het 
Néerlandais verstrekt.

27. Wettelijk verplichte informatie

Cigna is gereguleerd in België door de 
Nationale Bank van België voor prudentiële 
supervisie en de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten voor de integriteit 
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van de financiële markten en de eerlijke 
behandeling van consumenten van 
financiële producten.

28. Klachten

28.1 
Iedere klacht dient in eerste instantie aan 
ons te worden gestuurd naar:

Cigna Global Health Options
Customer Care-team
1 Knowe Road 
Greenock 
Schotland
PA15 4RJ

28.2 
Als de klacht niet is opgelost, kunt u uw 
klacht indienen bij een van de volgende 
klachtenafdelingen: 

Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35, boîte 6
1000 Bruxelles 

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35, bus 6
1000 Brussel

Telefoon: +32 (2) 547 58 71
Fax: +32 (2) 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London
E14 9SR

Telefoon: 0800 0 234 567 of buiten het 
Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 2079 640 500
E-mail: complaint.info@financial-
ombudsman.org.uk

29.  Geldend recht en jurisdictie

29.1 
Deze polis is onderhevig aan en opgesteld 
in overeenstemming met Brits recht.

29.2 
Ieder geschil over deze polis, waaronder 
geschillen over geldigheid, samenstelling 
en beëindiging, zal via de rechtspraak in 
Engeland en Wales worden afgehandeld.
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Dit zijn uw algemene uitsluitingen. Neem 
ook kennis van de lijst van vergoedingen 
zoals vermeld in de klantengids, waaronder 
het overzicht met verdere beperkingen 
en uitsluitingen die van toepassing zijn in 
aanvulling op de algemene uitsluitingen. 
Lees ook uw verzekeringscertificaat voor 
bijzondere uitsluitingen die mogelijk van 
kracht zijn.

1.  
Dekking via deze polis is onderhevig aan de 
volgende algemene uitsluitingen:

1.1  
Wij zullen geen dekking geven of 
claims betalen als dat voor ons onder 
de geldende wet- en regelgeving 
illegaal is. Voorbeelden zijn (maar 
niet beperkt tot) handelsverdragen, 
plaatselijke licentieverordeningen of 
handelsbelemmeringen.

1.2 
Wij zullen geen dekking geven of claims 
aan u betalen als daarmee geldende 
handelsbeperkingen worden geschonden, 
waaronder (maar niet beperkt tot) 
beperkingen opgelegd door de United 
States Department of Treasury’s Office 
of Foreign Assets Control, de Europese 
Unie of de United Nations Security Council 
Sanctions Committees.

1.3 
Wij zullen geen claim uitbetalen waarvan 
we redelijke gronden hebben om te 
veronderstellen dat er sprake is van fraude.

1.4 
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden 
worden voor enig verlies, schade, ziekte en/of 
letsel die ontstaat door medische behandeling 
in een ziekenhuis of door een medisch 
specialist, zelfs als we die behandeling hebben 
goedgekeurd voor dekking.

1.5 
Als een begunstigde niet verzekerd is 
onder de optie Internationale ambulante 
zorg, Internationale medische evacuatie, 
Internationale gezondheid en welzijn 
of Internationale oogheelkunde en 
tandheelkunde, zullen we niet betalen voor 
de behandelingen of andere vergoedingen 
die onder deze opties vallen.

1.6 
De volgende uitsluitingen zijn van 
toepassing op de polis Internationale 
ziektekostenverzekering en alle extra 
dekkingsopties.

Waar, in de uitsluitingen zoals hieronder 
genoemd, wij hebben aangegeven dat we 
in bepaalde omstandigheden zullen betalen 
voor behandeling, is dit afhankelijk van de 
begunstigde die dekking heeft onder de 
juiste dekkingsopties of -optie.

1.7 
We zullen niet betalen voor:

1.7.1 
Kunstmatige behandelingen (zoals 
mechanische beademing) tenzij die 
behandeling een redelijk vooruitzicht 
geeft tot herstel van de begunstigde , of 
terugkeer naar de voorgaande medische 
toestand van de begunstigde.

1.7.2 
Behandeling voor:

a) een al bestaande aandoening; of

b) een aandoening of symptomen die het 
resultaat zijn van, of samenhangen met 
een reeds bestaande aandoening.

DEEL 2: ALGEMENE 
UITSLUITINGEN
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We zullen niet betalen voor een behandeling 
van een reeds bestaande aandoening 
waarvan de polishouder op de hoogte was of 
redelijkerwijs had kunnen zijn op de datum 
dat de dekking begon, en waarvoor wij niet 
uitdrukkelijk hebben ingestemd met dekking.

1.7.3 
Behandeling voor een aandoening die 
onder een bijzondere uitsluiting valt. 
Bijzondere uitsluitingen staan vermeld in uw 
verzekeringscertificaat.

1.7.4 
Niet-medische bezoeken of verblijven in een 
ziekenhuis waaronder:

> behandeling die ook had kunnen 
plaatsvinden als dagbehandeling of 
ambulante behandeling;

> herstel/genezing;

> opnames of verblijven voor sociale of 
huishoudelijke redenen, zoals wassen, 
aankleden en baden.

1.7.5 
Medische onkosten van verblijf in het 
ziekenhuis voor een luxe, executive of VIP 
kamer.

1.7.6 
Donororganen:

a) kunstmatige of dierlijke organen, 
tenzij het kunstmatige orgaan tijdelijk 
is om de tijd tot een transplantatie te 
overbruggen;

b) waar dan ook gekochte donororganen; of

c) oogsten en opslaan van stamcellen, 
indien dit een preventieve maatregel is 
tegen mogelijke ziekten in de toekomst.

1.7.7 
Embryonale operaties, dus behandeling 
of operatie uitgevoerd in de baarmoeder 
voorafgaand aan de geboorte, tenzij dit 
een gevolg is van complicaties tijdens 
de zwangerschap en valt onder de 
voorwaarden zoals beschreven in het 

onderdeel ‘Gecompliceerde zwangerschap’ 
van uw polis, en indien gedekt.

1.7.8 
Voetverzorging door een chiropodist of 
podotherapeut.

1.7.9 
Slaapstoornissen, tenzij er aanwijzingen 
zijn dat de begunstigde lijdt aan ernstige 
slaapapneu. In dat geval, zullen we alleen 
betalen voor:

> één slaaponderzoek;

> de huur van apparatuur zoals een 
Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP)-apparaat (alleen als de 
begunstigde hiervoor dekking heeft 
middels de optie Internationale 
ambulante zorg).

Als het medisch passend is, zullen we 
betalen voor een operatie.

1.7.10 
Behandeling die is uitgevoerd door:

a) een medisch behandelaar die niet is erkend 
door de verantwoordelijke instanties in het 
land waar de behandeling is uitgevoerd als 
specialist op het gebied van behandeling 
van de betreffende aandoening, ziekte of 
letsel;

b) een medisch behandelaar, therapeut, 
ziekenhuis, kliniek, of faciliteit waaraan 
wij schriftelijk hebben laten weten dat 
wij hen niet langer als behandelend 
zorgaanbieder erkennen. Informatie over 
personen, instituten en organisaties die 
wij een dergelijke verklaring hebben 
gestuurd, kunt u verkrijgen door te bellen 
met ons Customer Care-team; of

c) een medisch behandelaar, therapeut, 
ziekenhuis, kliniek, of faciliteit die, 
naar onze mening niet voldoende 
gekwalificeerd of goedgekeurd is om de 
behandeling uit te voeren, of niet in staat 
is de behandeling uit te voeren.
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1.7.11 
Behandeling uitgevoerd door een persoon 
die op hetzelfde adres woont als de 
begunstigde, of die een gezinslid van de 
begunstigde is.

1.7.12 
Behandeling voor, of in relatie tot, stoppen 
met roken.

1.7.13
Behandeling die nodig is naar aanleiding 
van een conflict of ramp waaronder, maar 
niet beperkt tot:

a) nucleaire of chemische verontreiniging;

b) oorlog, invasie, terroristische aanslagen, 
rebellie (met of zonder oorlog), 
burgeroorlog, opstand, militaire coupe 
of andere of andere machtsovername, 
oorlogshandelen, oproer of het handelen 
van een onrechtmatig opgerichte macht;

c) iedere gebeurtenis ten gevolge van 
conflicten of rampen;

waar de begunstigde:

> zichzelf in gevaar heeft gebracht door 
een conflictgebied te betreden (zoals 
door een overheid in uw thuisland 
vastgesteld, bijvoorbeeld de British 
Foreign and Commonwealth Office);

> actief heeft deelgenomen aan een 
conflict; of

> een openlijke roekeloosheid ten aanzien 
van de eigen veiligheid tentoon heeft 
gespreid.

1.7.14 
Behandeling die voortvloeit uit, of op enig 
manier gerelateerd is aan een poging tot 
zelfmoord, of ieder(e) letsel of ziekte die de 
begunstigde zichzelf heeft toegebracht/zelf 
heeft veroorzaakt.

1.7.15 
Behandeling voor of in relatie tot 
spraaktherapie, die niet bedoeld is voor 
revalidatie, of als een dergelijke therapie:

a) wordt gebruikt om spraakvaardigheden 
te verbeteren die niet geheel ontwikkeld 
zijn;

b) als educatief kan worden aangemerkt; of

c) bedoeld is om spraakcommunicatie in 
stand te houden.

1.7.16 
Ontwikkelingsproblemen, zoals:

a) leerproblemen, zoals dyslexie;

b) autisme of ADHD;

c) problemen met lichamelijke ontwikkeling 
zoals achtergebleven groei.

1.7.17 
Temporomandibulaire disfunctie (TMD).

1.7.18 
Behandeling voor overgewicht, of vanwege 
overgewicht. Dit omvat, maar is niet beperkt 
tot, afslankcursussen, hulpmiddelen en 
medicijnen.

Wij vergoeden alleen een maagband of 
maagbypass-operatie als een begunstigde:

> een BMI van meer dan 40 heeft en de 
diagnose ziekelijk overgewicht heeft 
gekregen;

> aantoonbare bewijzen kan 
overleggen van eerdere pogingen tot 
gewichtsverlies in de afgelopen 24 
maanden;

> een psychologisch onderzoek heeft 
ondergaan, waaruit gebleken is dat de 
behandeling geschikt is voor hem of 
haar.
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1.7.19 
Behandeling in een kliniek voor 
natuurgenezing, gezondheidsbaden, 
verpleeghuizen, of andere faciliteiten, die 
geen ziekenhuis of erkende medische 
zorgaanbieders zijn.

1.7.20 
Kosten voor verblijf in een ziekenhuis die 
alleen bedoeld zijn als huisvesting of waar 
behandeling niet vereist is of waar het 
ziekenhuis eigenlijk gebruikt wordt als 
woonruimte of permanent verblijf.

1.7.21 
Behandeling voor een aandoening 
gerelateerd aan verslavingen.

1.7.22 
Behandeling voor een aandoening 
gerelateerd aan iedere vorm van gebruik of 
misbruik van middelen of alcohol.

1.7.23 
Behandeling die nodig is met betrekking tot 
mannelijk of vrouwelijke geboortebeperking, 
waaronder, maar niet beperkt tot:

a) operatieve anticonceptie:

> vasectomie, sterilisatie of implantaten;

b) niet-operatieve anticonceptie, namelijk:

> pillen of condooms;

c) gezinsplanning, namelijk:

> bezoek aan een arts om zwanger 
worden of anticonceptie te bespreken.

1.7.24 
Behandeling met betrekking tot 
onvruchtbaarheid (anders dan onderzoek 
tot aan de diagnose), vruchtbaarheids 
behandeling van iedere aard, of behandeling 
van complicaties die daar uit
voortkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt 
tot:

a) in-vitrofertilisatie (IVF);

b) gamete intrafallopian transfer (GIFT);

c) zygote intrafallopian transfer (ZIFT);

d) kunstmatige inseminatie (KI);

e) behandeling met voorgeschreven 
medicijnen;

f) embryo transport (van de ene fysieke 
locatie naar de andere); of

g) eicel- en/of spermadonatie en 
gerelateerde kosten.

Wij zullen de onderzoeken naar de oorzaak 
van onvruchtbaarheid vergoeden als:

a) de specialist alle medische oorzaken 
wenst uit te sluiten;

b) de begunstigde onder deze polis verzekerd 
is geweest voor twee (2) opeenvolgende 
jaren voorafgaand aan de onderzoeken; en

c) de begunstigde niet op de hoogte was 
van enig onvruchtbaarheidsprobleem en 
geen klachten had op het moment dat de 
dekking van deze polis begon.

1.7.25 
Behandeling voor bewuste beëindiging van 
een zwangerschap, tenzij de zwangerschap 
het leven of de mentale gesteldheid van de 
begunstigde in gevaar brengt.

1.7.26 
Behandeling direct gerelateerd aan 
draagmoederschap. Wij zullen geen 
zwangerschapsvergoedingen uitkeren:

a) aan een begunstigde die optreedt als 
draagmoeder; of

b) aan een andere persoon die als 
draagmoeder optreedt voor een 
begunstigde.
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1.7.27 
‘Vergoedingen voor pasgeborenenzorg’ 
voor kinderen die uit een behandeling 
voor vruchtbaarheid, zoals IVF, geboren 
zijn, of voor kinderen die ter wereld zijn 
gekomen via draagmoederschap, of die 
zijn geadopteerd. Deze kinderen kunnen 
pas deelnemen vanaf het moment dat ze 
negentig (90) dagen oud zijn en dienen een 
medische screening te ondergaan.

1.7.28 
Verpleging van een pasgeborene in 
een ziekenhuis, tenzij de moeder in het 
ziekenhuis moet verblijven vanwege 
medische noodzaak voor een behandeling 
die door deze polis wordt gedekt.

1.7.29 
Behandeling voor meer dan negentig 
(90) aaneengesloten dagen voor een 
begunstigde die permanente hersenschade 
heeft opgelopen of in een persisterende 
vegetatieve toestand verkeert.

1.7.30 
Behandeling voor persoonlijkheids- en/of 
karakterstoornissen, waaronder, maar niet 
beperkt tot:

a) affectieve persoonlijkheidsstoornis;

b) schizoïde persoonlijkheidsstoornis; of

c) theatrale persoonlijkheidsstoornis.

1.7.31 
Preventieve behandeling, waaronder, maar 
niet beperkt tot, gezondheidsscreening, 
standaard gezondheidscontroles en 
vaccinaties (tenzij die behandeling 
beschikbaar is onder een van de opties 
waar de begunstigde dekking voor heeft).

Wij vergoeden preventieve operaties als een 
begunstigde:

a) een significante familiegeschiedenis 
heeft op het gebied van een ziekte die 
hoort tot een erfelijke kankersoort (zoals 
eierstokkanker); en

b) een genetische test heeft ondergaan, 
die de aanwezigheid van een erfelijke 
kankersoort heeft aangetoond. (Let erop 
dat we geen vergoeding geven voor 
genetische onderzoeken).

Binnen de Internationale 
ziektekostenverzekering gelden de limieten 
voor dekking voor preventieve chirurgie 
in het geval van aangeboren afwijkingen, 
anders dan kanker.

1.7.32 
Behandeling voor seksuele stoornissen 
(zoals impotentie) of andere seksuele 
problemen, ongeacht de onderliggende 
oorzaak.

1.7.33 
Behandeling in de VS, tenzij de begunstigde 
de dekking Wereldwijd inclusief VS heeft 
toegevoegd aan zijn of haar polis, of de 
behandeling kan worden gedekt onder de 
dekkingscondities Spoedgevallen buiten het 
dekkingsgebied.

1.7.34
Behandeling in de VS (waar de optie 
Wereldwijd inclusief de VS is gekocht) 
als wij weten of redelijkerwijs kunnen 
vermoeden dat de dekking is gekocht 
en dat de begunstigde speciaal voor de 
behandeling naar de VS is gereisd. 

1.7.35 
Behandeling die bedoeld is om de refractie 
van één of beide ogen te veranderen, 
waaronder, maar niet beperkt tot, 
laserbehandeling, refractieve keratotomie en 
fotorefractieve keratectomie.

Wij vergoeden behandeling waarbij 
het zicht wordt aangepast of hersteld 
als dit wordt veroorzaakt door een 
aandoening, ziekte of letsel (zoals staar of 
netvliesloslating).
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1.7.36 
Iedere behandeling buiten uw 
dekkingsgebied, tenzij de behandeling 
gedekt kan worden door de 
dekkingsomstandigheden voor 
Spoedgevallen buiten het dekkingsgebied.

1.7.37
Reiskosten voor behandeling waaronder alle 
transportkosten zoals taxi- of busvervoer, 
tenzij anders aangegeven, en kosten voor 
brandstof of parkeergeld.

1.7.38 
Alle kosten voor internationale 
spoedgevallen, die niet vooraf door 
de medical assistance service zijn 
goedgekeurd, voor zover van toepassing.

1.7.39 
Kosten voor internationale services voor 
spoedevacuatie, medische repatriëring en 
transportkosten voor derden waarvan de 
benodigde behandeling niet door deze polis 
gedekt wordt.

1.7.40 
Alle kosten voor evacuaties van een schip 
naar het vaste land.

1.7.41 
Operatieve geslachtsverandering, waaronder 
optionele ingrepen en alle medische en 
psychologische begeleiding in voorbereiding 
op of na een dergelijke chirurgie.

1.7.42 
Behandeling die nodig is door, of in 
relatie met, enige letsel of ziekte van de 
begunstigde door:

a) professionele deelname aan een 
sportactiviteit;

b) solo Scubaduiken; of

c) Scubaduiken op een diepte van meer dan 
dertig (30) meter tenzij de begunstigde 
daarvoor voldoende gekwalificeerd is 
(namelijk PADI of soortgelijk).

1.7.43 
Behandeling die (naar onze redelijke 
inschatting) experimenteel is, niet 
standaard, of waarvan de effectiviteit niet 
is aangetoond. Hiertoe behoren, maar niet 
beperkt tot:

a) behandelingen die worden aangeboden als 
onderdeel van een klinisch onderzoek;

b) behandelingen die niet zijn goedgekeurd 
door een gezaghebbende openbare 
gezondheidsinstelling in het land waar 
deze worden aangeboden; of

c) elk medicijn, dat wordt voorgeschreven 
voor een doel waarvoor deze niet is 
toegestaan of gelicentieerd in het land 
waar deze wordt voorgeschreven.

1.7.44 
Iedere vorm van plastische, cosmetische 
of reconstructieve behandeling, waarvan 
het doel is dat het uiterlijk, al dan niet om 
psychische redenen, wordt aangepast, tenzij 
die behandeling medisch noodzakelijk is 
en een direct gevolg is van een ziekte of 
letsel van de begunstigde, of als gevolg van 
een operatie. Hiertoe behoren, maar niet 
beperkt tot:

a) facelifts (rhytidectomie);

b) neuscorrectie (rhinoplastie);

c) liposuctie en andere behandelingen 
waarbij vetweefsel wordt verwijderd;

d) haartransplantatie; en

e) chirurgie met als doel de vorm of 
grootte van de borsten aan te passen 
(anders dan borstreconstructie na een 
behandeling voor kanker).
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Wij vergoeden alleen plastische, 
cosmetische of reconstructieve behandeling 
als de ziekte, letsel of chirurgie die de 
behandeling noodzakelijk maakt, valt binnen 
de door de begunstigde genoten huidige 
doorlopende dekkingsperiode en zelf ook 
door de polis gedekt wordt.

1.7.45 
Apparaten, waaronder, maar niet beperkt 
tot, gehoorapparaten en brillen (tenzij u 
de optie Internationale oogheelkunde en 
tandheelkunde heeft) die niet onder onze 
definitie van chirurgische en/of medische 
hulpmiddelen vallen.

1.7.46 
Incidentele uitgaven voor dagbladen, 
taxiritten, telefoongesprekken, 
gastmaaltijden en hotelverblijf.

1.7.47 
Kosten of vergoedingen voor het 
invullen van een claimformulier of andere 
administratieve kosten.

1.7.48 
Kosten die betaald zijn of betaald 
kunnen worden door een andere 
verzekeringsmaatschappij, persoon, 
organisatie of openbaar fonds. Als een 
begunstigde onder een andere verzekering 
verzekerd is, kunnen we wellicht slechts een 
deel van de medische onkosten voor de 
behandelingen vergoeden. Als een andere 
persoon, organisatie of openbaar fonds 
verantwoordelijk is voor de betaling van 
de medische onkosten van behandelingen, 
kunnen we de medische onkosten die we 
hebben vergoed, terugvorderen.

1.7.49 
Behandeling die op enige manier 
veroorzaakt wordt door een illegale 
activiteit van de begunstigde.
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DEEL 3: DEFINITIES

De betekenis van de meestgebruikte termen 
is hieronder weergegeven. Overal waar 
deze termen met die betekenis gebruikt 
zijn worden ze cursief weergegeven in de 
polisvoorwaarden en in de klantengids, 
waaronder het overzicht van vergoedingen.

Tenzij anders aangegeven, staat het 
enkelvoud tevens voor het meervoud en 
kan in plaats van de mannelijke vorm ook 
de vrouwelijke vorm gelezen worden en 
andersom.

A
‘Aangeboren afwijking’ - iedere 
afwijking, misvorming, aandoening, ziekte of 
letsel die bij de geboorte al aanwezig is, al 
dan niet ontdekt.

‘Actieve behandeling’ - behandeling met 
als doel kankercellen te verminderen of te 
stabiliseren of verspreiding van de ziekte te 
vertragen. Hiervan uitgesloten is behandeling 
die uitsluitend als verlichting is bedoeld.

‘Acuut’ - een aandoening, ziekte of letsel die 
waarschijnlijk snel reageert op behandeling 
met als doel de begunstigde terug te 
brengen in de gezondheidstoestand waarin 
hij onmiddellijk voor het ontstaan van de 
aandoening, ziekte of letsel verkeerde, of die 
leidt tot volledig herstel.

‘Ambulant patiënt’ - een patiënt 
die een ziekenhuis, spreekruimte of 
dagkliniek bezoekt voor een behandeling 
die niet onder een dagbehandeling of 
ziekenhuisopname valt.

‘Arts’ - een medisch professional die 
de juiste medische diploma’s bezit, 
geregistreerd is en een licentie heeft binnen 
het land, de staat of andere bestuurlijke 
regio om zijn praktijk uit te voeren op 
het gebied van de behandeling die wordt 
uitgevoerd.

B
‘Begindatum’ - de datum waarop de 
dekking van deze polis begint zoals vermeld 
op het verzekeringscertificaat.

‘Begunstigden ‘, ‘begunstigde’ - 
iedere persoon die genoemd wordt op uw 
verzekeringscertificaat en die onder deze 
polis verzekerd is, inclusief pasgeborenen.

‘Behandeling’ - iedere chirurgische of 
medische ingreep onder leiding van een 
medisch specialist die medisch noodzakelijk 
is om diagnose, herstel of verbetering bij 
ziekte of letsel te bewerkstelligen.

‘Betalingsgarantie’ - een garantie 
dat afgesproken medische onkosten 
die verband houden met bepaalde 
behandelingen worden vergoed en door 
ons aan de begunstigde of een ziekenhuis, 
kliniek of medisch behandelaar worden 
uitbetaald.
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‘Bewezen behandeling’ - behandeling 
die onderzocht, gecontroleerd en erkend is 
door:

>  het National Institute for Health and 
Clinical Excellence; of

>  het Cigna Medical Team; of

>  een andere instantie die door het Cigna 
Medical Team is erkend.

C
‘Chirurgisch(e) hulpmiddel(en)’, 
‘Medisch(e) hulpmiddel(en)’ - 
betekent of:

>  een kunstledemaat, prothese of 
hulpmiddel die/dat nodig is voor het doel 
of in combinatie met een operatie; of

>  een prothetisch hulpmiddel of prothese 
dat/die een noodzakelijk onderdeel is 
van de behandeling onmiddellijk na een 
operatie zolang dit medisch noodzakelijk 
is; of

>  een prothese of apparaat dat medisch 
noodzakelijk is en onderdeel is van het 
herstelproces op de korte termijn.

‘Cigna’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘de 
verzekeraar’ - Lees het onderdeel 
‘Belangrijke informatie’ op pagina 3 van deze 
polisvoorwaarden voor detailinformatie over 
de Cigna verzekeraar die uw polis verzorgt.

‘Complementair therapeut’ - een 
acupuncturist, homeopaat of aanbieder 
van Chinese behandelwijzen, die daarvoor 
voldoende gekwalificeerd is en de 
behandeling mag uitvoeren in het land 
waarin deze wordt verstrekt. 

‘Cosmetisch’ - services, procedures 
of producten die hoofdzakelijk voor 
esthetische doeleinden bedoeld zijn en die 
niet noodzakelijk zijn om een acceptabele 
gezondheidstoestand te verkrijgen.

D
‘Dagbehandeling’ - zorg waarbij een 
opname in een ziekenhuis en gebruik van een 
bed nodig is, maar waarbij geen overnachting 
is inbegrepen. Bij opnames in de VS , behoren 
hiertoe ook chirurgische behandelingen 
uitgevoerd in de praktijk van een arts.

‘Dagpatiënt’ - een patiënt die naar een 
ziekenhuis , dagbehandeling of enig andere 
medische faciliteit gaat voor behandeling of 
vanwege een herstelperiode onder medische 
observatie, maar zonder overnachting.

‘Dekkingsperiode’ - de periode van 
twaalf (12) maanden gedurende welke 
de begunstigden niet onder deze polis 
verzekerd zijn, waarvan de begindatum 
en de einddatum staan vermeld op het 
verzekeringscertificaat en die eerder kan 
eindigen onder voorwaarden zoals vermeld 
in de polisvoorwaarden.

‘Detoxificatie’ - behandeling die het 
lichaam moet ontdoen van de stoffen die 
een begunstigde na gebruik of misbruik van 
drugs en/of alcohol heeft binnengekregen. 
Hiertoe behoren rust, medicatie, vloeistoffen 
en wijzigingen in eetgewoonten die nodig 
zijn om het lichaam te stabiliseren.

‘Diagnostische tests’ - onderzoeken 
zoals röntgenfoto’s en bloedtests met als 
doel het vinden van de oorzaak van de 
symptomen die de begunstigde heeft.
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E 
‘Echtgenoot’ - de wettelijke echtgeno(o)
t(e) van de begunstigde of geregistreerd 
partner die wij hebben geaccepteerd voor 
dekking door deze polis.

‘Eigen bijdrage na eigen risico’, 
‘eigen bijdrage(n)’ - is het percentage 
van elke ingediende claim dat de 
begunstigde zelf dient te betalen nadat een 
eigen risico is betaald. Bij de Internationale 
ziektekostenverzekering en de polis 
Internationale ambulante zorg kan een 
afwijkende eigen bijdrage gelden. Deze 
zal op het verzekeringscertificaat worden 
vermeld, indien van toepassing.

‘Eigen risico’ - is het bedrag van elke 
claim, dat de begunstigde zelf moet betalen. 
Dit zal op het verzekeringscertificaat 
worden vermeld, indien van toepassing.

‘Einddatum’ - de datum waarop de 
dekking van deze polis eindigt, zoals 
vermeld op het verzekeringscertificaat.

G 
‘Gediplomeerd verpleger’ - een 
verpleger, die is geregistreerd of gelicentieerd 
binnen de wetten van het land, de staat of 
andere bestuurlijke regio waar de behandeling 
is uitgevoerd.

‘Geldende leeftijdsperioden’ - 
geboorte, twee (2) maanden, vier (4) 
maanden, zes (6) maanden, negen (9) 
maanden, twaalf (12) maanden, vijftien (15) 
maanden, achttien (18) maanden, twee (2) 
jaar, drie (3) jaar, vier (4) jaar, vijf (5) jaar en 
zes (6) jaar.

‘Geselecteerd dekkingsgebied’ - 
betekent of:

>  Wereldwijd, inclusief VS; of

>  Wereldwijd, exclusief VS.

‘Gezonde eigen tand(en)’ - een tand die 
normaal functioneert bij kauwen en praten 
en die geen tandheelkundig implantaat 
is. Bij dergelijke tand(en) is geen sprake 
(geweest) van:

>  bederf of vulling;

>  tandvleesontsteking met aantasting van 
kaakbot;

>  wortelkanaalbehandeling.

I 
‘In aanmerking komende ingrijpende 
gebeurtenis’ betekent:

>  huwelijk of geregistreerd partnerschap;

>  samen gaan wonen met een partner;

>  scheiding of apart gaan wonen;

>  geboorte van een kind;

>  legale adoptie van een kind; of

>  overlijden van een echtgeno(o)t(e), 
partner of kind.

Wij kunnen om bewijs vragen van een 
gebeurtenis als bovengenoemd.

‘Initiële begindatum’ - de eerste dag 
waarop de dekking voor de begunstigde 
begint binnen de polis Internationale 
ziektekostenverzekering.

‘Intensive care’ - een gespecialiseerde 
afdeling binnen een ziekenhuis waar 
intensieve zorg en behandeling wordt 
uitgevoerd, bijvoorbeeld op een intensive 
care afdeling, afdeling voor kritische 
zorg, intensieve therapie of intensieve 
behandeling .



26 | www.cignaglobal.com

‘International services’ - diensten 
die worden uitgevoerd door de medical 
assistance service.

J 
‘Jaarlijkse verlengingsdatum’ - de 
jaarlijkse begindatum van de polis.

K 
‘Kanker’ - een kwaadaardig(e) tumor, 
weefsel of cellen, waarbij sprake is van 
ongecontroleerde groei en verspreiding 
van kwaadaardige cellen die het weefsel 
aantasten.

‘Klantengids’ - bevat het overzicht van 
vergoedingen en informatie over declareren 
en formulieren die deel uitmaken van de polis.

‘Kliniek(en)’ - een 
gezondheidszorginstelling, die geregistreerd 
of gelicentieerd is in het land waar deze 
gevestigd is, met als hoofddoel het bieden 
van ambulante zorg waarbij de zorg onder 
leiding staat van een medisch behandelaar.

‘Korte termijn’ - betekent een periode die 
overeenkomt met de vereiste herstelperiode 
voor de behandeling zoals beschreven 
door de behandelend medisch behandelaar 
met de goedkeuring van onze medische 
directeur.

L 
‘Letsel’ - een fysiek letsel.

M 
‘Maximaal eigen risico’ - is het maximale 
bedrag van eigen bijdrage binnen de polis 
Internationale ziektekostenverzekering of 
de optie Internationale ambulante zorg 
die iedere begunstigde dient te betalen 
over de dekkingsperiode. Dit zal op het 
verzekeringscertificaat worden vermeld, 
indien van toepassing. Dit heeft alleen 
betrekking op uitgekeerde bedragen met 
toepassing van eigen bijdrage binnen de polis 
Internationale ziektekostenverzekering of de 
optie Internationale ambulante zorg.
Alle bedragen die u betaalt vanwege eigen 
risico; vanwege overschrijding van dekking; 
voor behandeling die niet gedekt wordt door 
uw polis; of vanwege sancties wegens niet 
vooraf gevraagde toestemming of gebruik 
van niet-netwerk zorgaanbieders in de VS, zijn 
niet van toepassing op het maximaal eigen 
risico.
 
‘Medical assistance service’ - een 
service die medisch advies, evacuatie, 
ondersteuning en repatriëring omvat. Deze 
service is in meerdere talen beschikbaar en 
geldt vierentwintig (24) uur per dag.

‘Medisch behandelaar’ - een arts of 
specialist die geregistreerd of gelicentieerd 
is om behandelingen uit te voeren binnen 
de wetten van het land, de staat of andere 
bestuurlijke regio waar de behandeling 
wordt uitgevoerd, en die zelf niet onder 
deze polis verzekerd is of een gezinslid is 
van een van de personen die onder deze 
polis verzekerd is.
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‘Medisch noodzakelijk/medische 
noodzaak’ - medisch noodzakelijke en 
gedekte diensten zijn de diensten die door 
het medisch team zijn bepaald als zijnde:

>  vereist voor het stellen van een diagnose 
of het behandelen van een aandoening, 
letsel, ziekte of de symptomen daarvan;

>  regulier en in overeenstemming met 
algemeen geaccepteerde opvattingen 
van medisch handelen;

>  klinisch correct in termen als soort, 
frequentie, omvang, plaats en duur;

>  niet hoofdzakelijk voor het gemak van 
de begunstigde, medicus of ziekenhuis, 
kliniek of medisch specialist; en

>  uitgevoerd onder de meest optimale 
doch kostenefficiënte omstandigheden, 
zoals nodig voor de behandeling of 
dienst.

Indien van toepassing, kan het medisch 
team de kosten en alternatieven vergelijken 
om te bepalen wat de meest optimale doch 
kostenefficiënte oplossing is.

‘Medisch team’ - betekent ons klinisch 
behandelteam en/of de medical assistance 
service.

O 
‘Offerteaanvraag’ - de offerteaanvraag 
van de verzekerde (direct aan ons ingediend 
middels een formulier of via een makelaar, 
online of via onze telemarketeers), en alle 
informatie die gedurende de inschrijf- 
en acceptatieperiode door hemzelf en 
eventuele andere begunstigden die bij de 
offerteaanvraag horen, wordt doorgegeven.

‘Operatie(s)’ - elke handeling die als 
operatie staat beschreven in het overzicht van 
chirurgische ingrepen.

‘Operatie’ - het onderdeel van de medische 
wereld waarbij aandoeningen, ziekten of 
letsels middels operatie worden behandeld, 
waarbij een incisie in het lichaam nodig is.

‘Overzicht van chirurgische ingrepen’ 
- het huidige overzicht van chirurgische 
ingrepen, zoals goedgekeurd door onze 
medische directeur.

‘Overzicht van vergoedingen’ - het 
overzicht met vergoedingen zoals vermeld 
in uw klantengids, met inbegrip van alle 
toelichtingen.

P 
‘Palliatieve zorg’ - behandeling die niet 
gericht is op genezing of daadwerkelijke 
verbetering van de gezondheid, maar enkel 
als doel heeft symptomen te verlichten.

‘Persisterende vegetatieve toestand’ 
- toestand van een begunstigde die 
minimaal negentig (90) opeenvolgende 
dagen in vegetatieve toestand verkeert. 
Een persisterende vegetatieve toestand 
is een toestand die is veroorzaakt door 
letsel, aandoening of ziekte waarbij de 
begunstigde te maken heeft gehad met 
verlies van bewustzijn, waarbij geen sprake 
is van aanspreekbaarheid en slechts reflexen 
van spieren en zenuwen zijn waar te nemen, 
en waarbij in medische zin redelijkerwijs 
geen herstel kan worden verwacht.

‘Polis’ - de polis die bestaat uit deze 
polisvoorwaarden, de klantengids 
(met het overzicht van vergoedingen 
en claiminformatie), en uw 
verzekeringscertificaat.



28 | www.cignaglobal.com

‘Polisdocumenten’ - de documenten 
waaruit de polis bestaat, waaronder 
deze polisvoorwaarden, de klantengids, 
uw verzekeringscertificaat, het Cigna 
claimformulier, en uw Cigna ID-kaart.

‘Polisvoorwaarden’ - de voorwaarden en 
trefwoorden die van toepassing zijn op de 
polis, met daarbij ‘Algemene uitsluitingen’ 
en ‘Definities’.

R 
‘Reeds bestaande aandoening’ - 
iedere aandoening, ziekte of Letsel, of 
symptomen verbonden aan de aandoening, 
ziekte of letsel waarvoor geldt dat:
>  medisch advies of behandeling is 

gezocht of ontvangen; of
>  de begunstigde op de hoogte was maar 

geen medische advies of behandeling 
heeft gezocht;

vóór de initiële begindatum.

‘Regulier’ - met betrekking tot een 
procedure of behandeling, betekent dit dat 
deze procedure of behandeling op moment 
van uitvoering medisch geaccepteerd is 
in het land waar deze behandeling wordt 
uitgevoerd, waarbij deze voldoet aan een 
respectabele en verantwoorde aanpak, zoals 
ondersteund door medische specialisten die 
werkzaam zijn in het betreffende medische 
werkgebied.

‘Revalidatie’ - fysio-, spraak- en 
beroepstherapie met als doel behandeling 
gericht op herstel van de begunstigde naar 
de gezondheidssituatie van voor de acute 
gebeurtenis.

S 
‘Specialist’ - een arts die als zodanig 
is erkend, geregistreerd of gelicentieerd 
binnen de wetten van het land, de staat 
of andere bestuurlijke regio waar de 
behandeling wordt uitgevoerd en alleen 
voor de behandeling die is aanbevolen.

‘Spoedbehandeling’ - behandeling 
die medisch noodzakelijk is om de directe 
gevolgen van een ziekte of letsel te 
controleren, die, indien niet behandeld, 
kunnen leiden tot een aanmerkelijke 
verslechtering van de gezondheid. Alleen 
medische behandeling door een medicus, 
uitvoerend arts en ziekenhuisopname 
die binnen vierentwintig (24) uur na het 
ontstaan van de spoedeisende situatie 
begint, zal worden vergoed.

‘Spoedeisende tandheelkunde’ - 
waar sprake is van ernstige pijn, die niet 
met pijnstillers kan worden bestreden, of 
zwelling van het gezicht of ernstige bloeding 
na het trekken van tanden of kiezen, 
hetgeen buiten de normale kantooruren 
plaatsvindt van de reguliere tandarts van de 
begunstigde of indien de begunstigde op 
een plek verblijft waar hij of zij te ver van 
zijn reguliere tandartspraktijk verwijderd is. 
De behandeling die vergoed wordt in zo’n 
geval is beperkt tot het stabiliseren van het 
probleem en tegengaan van ernstige pijn.
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T
‘Tandarts’ - een tandarts, tandheelkundige 
chirurg of beoefenaar van de tandheelkunde 
die aldus is geregistreerd of gelicentieerd 
binnen de wetten van het land, de staat 
of andere bestuurlijke regio waar de 
behandeling wordt uitgevoerd.

‘Tandheelkundig letsel’ - letsel aan 
een gezonde eigen tand veroorzaakt door 
effecten van buitenaf. Behandeling voor 
implantaten, kronen of tandprotheses is 
niet gedekt, tenzij u de optie Internationale 
oogheelkunde en tandheelkunde heeft 
toegevoegd, volgens de voorwaarden zoals 
in de polis omschreven.

‘Tandheelkundige behandeling’ - 
iedere tandheelkundige behandeling die:

>  noodzakelijk is voor blijvende 
mondgezondheid; en

>  uitgevoerd wordt of begeleid wordt door 
een tandarts, waaronder behandelingen 
door een mondhygiënist; en

>  vermeld staat op het overzicht van 
vergoedingen, of, als deze niet op 
het overzicht van vergoedingen staat, 
door ons is geaccepteerd als een 
behandeling of service die als standaard 
tandheelkundige behandeling kan 
worden aangemerkt op basis van 
algemeen aanvaarde opvattingen in de 
wereld van de tandheelkunde.

‘Tandheelkundige gezondheid’ - 
voor een patiënt, een redelijke staat van 
mondgezondheid van de tanden, de 
tandbasis en ander weefsel in de mond, en 
vanuit tandheelkunde gezien, de minimale 
zorg op basis van de beschikbaarheid van een 
tandarts rekening houdend met de reguliere 
kwaliteit van de tandheelkunde in het 
vestigingsland van de patiënt, waarmee zijn of 
haar algemene gezondheid gewaarborgd is.

‘Therapeut’ - een spraaktherapeut, diëtist 
of orthoptist die voldoende geschoold is 
en de juiste registratie en licentie bezit om 
een praktijk te houden in het land waar de 
behandeling wordt ondergaan.

‘Thuiszorg’ - bezoeken van een 
gediplomeerd verpleger aan het huisadres 
van een begunstigde voor het verlenen van 
vakkundige verpleging voor een periode 
van maximaal 30 dagen:
>  direct na behandeling in het ziekenhuis 

en medisch noodzakelijk vereist; en
>  bezoeken voor behandeling die normaal 

gesproken in een ziekenhuis wordt 
uitgevoerd.

Thuiszorg is alleen gedekt als de specialist 
die de begunstigde heeft behandeld dat 
heeft geadviseerd.

U
‘U, uw’ - de verzekerde.

V
‘Vaderland’ - elk land waar de 
begunstigde een burger, inwoner of 
ingezetene is, zoals aangegeven op uw 
offerteaanvraag.

‘Vergoeding(en)’ - elke vergoeding, zoals 
vermeld in het overzicht van vergoedingen.

‘Verzekeringnemer’ - een persoon die 
een offerteaanvraag aan ons heeft gestuurd, 
welke door ons schriftelijk is bevestigd en 
geaccepteerd, en die premie voor de polis 
betaalt.

‘Verzekering’ - de dekking die door ons aan 
de begunstigden wordt verstrekt, rekening 
houdend met de voorwaarden, condities, 
beperkingen en uitsluitingen, die in deze 
polisvoorwaarden, de klantengids, en uw 
verzekeringscertificaat worden vermeld. 
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‘Verzekeringscertificaat’ - het 
certificaat dat aan de polishouder wordt 
verstrekt. Hierop staan het polisnummer, 
begindatum, het bedrag van eigen risico 
(indien gekozen), het bedrag van eigen 
bijdrage (indien gekozen), het bedrag 
van maximaal eigen risico (indien van 
toepassing), details van de personen die 
verzekerd zijn, alle bijzondere uitsluitingen 
of uitsluitingen die tegen aanvullende 
premies zijn afgekocht en de geldende 
vergoedingen.

‘Vestigingsland’ - het land waar een 
begunstigde gevestigd is, zoals aangegeven 
op uw offerteaanvraag.

‘Vrouw’, ‘vrouwelijk’ - een vrouwelijke 
verzekerde.

‘VS’ - de Verenigde Staten van Amerika.

W
‘Wereldwijd exclusief de VS’ - 
wereldwijd, met uitzondering van de VS.

‘Wereldwijd inclusief de VS’ - 
alle landen ter wereld en op zee, met 
uitzondering van elk land waar, ten tijde 
van de behandeling, vanuit de Amerikaanse 
overheid een handelsverbod geldt 
waarmee betalingen onder toepasselijke 
wet illegaal zijn.

Z
‘Ziekenhuis’ - elke faciliteit of elk instituut 
die/dat geregistreerd staat als, of een 
licentie heeft voor, een ziekenhuis in het 
land waar het is gevestigd en waar de 
begunstigde onder behandeling is of onder 
controle staat van een medisch behandelaar 
of gediplomeerd verpleger.

‘Ziekenhuisopname’ - opname van een 
patiënt in een ziekenhuis met overnachting 
van één of meerdere nachten, om medische 
redenen.

‘Ziekte’ - een fysieke of psychische 
aandoening, waaronder ziekte door of in 
relatie tot zwangerschap.

‘Zwangerschapsvergoedingen’ 
- vergoedingen met betrekking tot 
alle aspecten rond zwangerschap en 
geboorte binnen de Internationale 
ziektekostenverzekering en de optie 
Internationale ambulante zorg, waaronder 
alle complicaties bij vrouwen die onder 
deze polis gedekt zijn, maar niet voor:

> behandeling voor bewuste beëindiging 
van een zwangerschap, tenzij de 
zwangerschap het leven of de mentale 
gesteldheid van de begunstigde in 
gevaar brengt; en

> verpleging voor de pasgeborene in 
een ziekenhuis, tenzij de moeder in het 
ziekenhuis moet blijven voor medisch 
noodzakelijkheid voor behandeling die 
door deze polis gedekt wordt.
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OPMERKINGEN



‘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. © 2016 Cigna

Policy Rules CLICE 09/2016


