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1.

INLEIDING: EXPATS & EMIGRANTEN
Overal ter wereld zijn mensen tegen die het land van herkomst hebben verlaten en elders zijn
neergestreken omdat ze aldaar werk hebben gevonden, de mooiste plekjes op aarde hebben
ontdekt, de liefde van hun leven zijn tegengekomen of een andere draai aan hun leven wilden
geven. Sommigen van hen zijn een eigen onderneming gestart of hebben een uitdagende baan
gevonden, anderen genieten van hun pensioen. JoHo Insurances biedt diverse services aan expats
en emigranten, tegenwoordig ook wel wereldburgers, digital nomads of pensionados genoemd.
Denk bij die services aan informatievoorziening, persoonlijk advies over internationale
verzekeringen en administratieve zaken, en waar mogelijk ook kortingen op internationale
verzekeringen.
Expat, Emigrant, Wereldburger, Digital Nomad of Pensionado?
Het woord expat wordt meestal gebruikt voor mensen die in verband met werk voor een bepaalde
periode in het buitenland zijn. Vaak uitgezonden door een werkgever in het thuisland. Hoewel het
wellicht initieel de bedoeling was om voor een bepaalde periode België te verlaten, is het niet
zelden dat expats besluiten om zich toch permanent te vestigen in het nieuwe woonland. Het
woord emigrant wordt gebruikt voor degene die zich (permanent) in het buitenland heeft
gevestigd. De emigrant hoeft dus niet aan ’t werk te zijn, denk aan de reiziger die ergens
neerstrijkt en de gepensioneerden.
Door het huidige digitale tijdperk, en de relatief voordelige mogelijkheden om de wereld over te
vliegen, is er een groeiende groep wereldburgers of digital nomads, die niet echt een vaste
domicilie meer hebben. De aard van het werk (op computer/ tablet, en communicerend via e-mail,
skype en andere mogelijkheden) maakt dat ze dit kunnen doen, onafhankelijk van waar zij zijn.
Vaak op zelfstandige basis.
Veel mensen gaan na de pensioenleeftijd voor langere tijd of permanent buiten België wonen.
Binnen Europa, maar zeker ook buiten Europa. Deze groep mensen worden ook wel de
pensionados genoemd. Er bestaan definities zoals “gepensioneerde die in een warm land gaat

rentenieren” of “gezonde, kapitaalkrachtige senior die volop van zijn of haar pensioen geniet”. Wij
gaan echter uit van een ruimer begrip. Ook indien woonachtig in een koud land, en/of niet
kapitaalkrachtig, valt onder de omschrijving. Dus: gepensioneerden die buiten België gaan wonen.
Ongeacht wie waarom waar gaat wonen, voor alle doelgroepen gelden vergelijkbare problemen en
vraagstukken, naast de persoonlijke situaties, plannen en wensen. JoHo Insurances helpt en
adviseert al deze groepen, en is expert op het gebied van internationale verzekeringen. Wij
hebben jarenlange ervaring in het informeren en adviseren omtrent verzekeringsoplossingen. Denk
hierbij aan ziektekostenverzekeringen, maar ook aan verzekeringen tegen het verlies van inkomen,
aansprakelijkheid en een woonverzekering (pand en huisraad) voor het (verhuurde) huis in België.
Waar u ook ter wereld wilt gaan wonen of werken, u kan altijd bij JoHo terecht voor hulp, tips,
informatie en allerlei producten en diensten. In deze planner geven we u graag belangrijke
informatie om te oriënteren, maar we reiken u ook handvatten aan om direct zaken te regelen.

JoHo Insurances – internationale verzekeringen voor expat & emigrant

3

JoHo Insurances – internationale verzekeringen

2.

WELKE INTERNATIONALE ZIEKTEVERZEKERING?

Hoe vind ik een passende ziekteverzekering met internationale dekking?

2.1. Opties en aandachtspunten
Tijdens uw verblijf in het buitenland heeft u, afhankelijk van uw situatie, de volgende
mogelijkheden om verzekerd te zijn tegen kosten voor medische verzorging:
1. Een nationale publieke regeling. Soms is dit verplicht.
2. Een individuele particuliere internationale ziekteverzekering
3. Een verzekering via de werkgever (bedrijfscollectief)
4. Een verzekering via België (i.v.m. inkomen uit België, tewerkstelling)
5. Een vergoeding van zorg op basis van pensioen uit België

U kunt zich dus in het buitenland op verschillende manieren verzekeren. Wat mogelijk is hangt
onder andere af van:


De regelgeving en mogelijkheden in uw nieuwe woonland



Uw situatie (werk/werkgever, pensioen, etc)



Uw gezondheid



Uw budget en voorkeuren qua medische dekking



Gezinssamenstelling

2.2. Een nationale publieke regeling
Veel Europese landen, en ook landen als Australië en Nieuw Zeeland, hebben net als België een
verplicht nationaal stelsel voor ziektekosten. Zeker buiten de EU is het afhankelijk van uw situatie
en/of visum of u in aanmerking komt voor een stelsel. In veel landen, ook binnen Europa, geldt
dat u goed moet nagaan of de lokale dekking wel voldoende tegemoetkomt aan wat u wenst en
gewend bent. Een publiek stelsel kent vaak een aantal beperkingen.
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Enkele belangrijke voorbeelden van beperkingen van een publiek stelsel zijn:


geen dekking voor repatriëring naar België om medische redenen of na overlijden



geen dekking tijdens reizen buiten het land waar u woont



geen keuzevrijheid om in een private kliniek te worden behandeld



geen dekking voor behandeling in België bij langdurige ziekte of zwaar ongeval



geen dekking voor repatriëring naar België bij familieomstandigheden



geen dekking voor overkomst van familie bij ernstige ziekte of ongeval

Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal (die u wellicht nog niet spreekt), zitten er vaak
listige beperkingen aan de dekking voor ziektekosten, is schade claimen soms lastiger en bij
verhuizing naar ander land is weer een andere verzekering nodig die bij gezondheidsproblemen
kan worden geweigerd.

2.3. Een internationale private ziekteverzekering
Indien u niet in aanmerking komt voor een publiek systeem of een verzekering via de werkgever,
of wanneer die verzekeringen niet aansluiten bij uw wensen, dan kunt u op individuele basis een
private ziekteverzekering afsluiten. De dekkingen van internationale ziekteverzekeringen zijn niet
gebonden aan eisen zoals de Belgische ziekteverzekeringen en Ziekenfondsen. Er valt dus een
hoop te kiezen. Van belang is om voor u zelf te bepalen wat u belangrijk vindt om te verzekeren.
Meer informatie vindt u op emigratieverzekering.be en expatverzekering.be. Hier kunt u ook het
online adviesformulier invullen.
Een private verzekeraar heeft bij een individuele aanvraag voor een ziekteverzekering altijd het
recht om naar aanleiding van een gezondheidsverklaring bepaalde clausules te stellen, indien ze
daar aanleiding voor zien. De verzekeraar mag de aanvraag zelfs afwijzen.
De private verzekeraar heeft namelijk geen acceptatieplicht. Dit is ook waarom een verzekeraar u,
bij het aanvragen van de verzekering, vragen zal stellen over uw gezondheidssituatie en uw
medische historie. Deze medische vragenlijst vult u zelf in. In sommige gevallen ziet de
verzekeraar, beter gezegd de raadgeneesheer, aanleiding om, op basis van de antwoorden op
deze medische vragenlijst, nog wat aanvullende vragen te stellen of willen zij een aanvullende
keuring. Er is een aantal mogelijkheden met betrekking tot de uiteindelijke acceptatie door de
verzekeraar:
1. U wordt volledig geaccepteerd zonder bijzonderheden dus conform de algemene
voorwaarden.
2. De verzekeraar stelt bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde looptijd) of sluit
door middel van clausules, de kosten in verband met bepaalde bestaande aandoeningen en
kwalen uit. Een premietoeslag behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval wijkt de
verzekeraar af van de normale voorwaarden.
3. Uw aanvraag wordt geweigerd, u kunt niet verzekerd worden via deze verzekeraar.
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2.4. Eigenschappen van internationale ziekteverzekeringen:
 Medische beoordeling bij een aanvraag op basis van een gezondheidsverklaring
Bij aanvraag van een ziekteverzekering moet ten behoeve van elke kandidaat verzekerde
een gezondheidsverklaring worden ingevuld op basis waarvan de verzekeraar gaat
beoordelen of ze willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Onder andere
medicijngebruik, eerdere operaties, BMI, drank- en drugsgebruik en rookgedrag spelen bij
die beoordeling een rol. Een verzekeraar heeft geen acceptatieplicht bij een individuele
particuliere ziekteverzekering
 Kans op afwijzing, uitsluitingen en/of aanvullende voorwaarden
Men is niet automatisch geaccepteerd bij een aanvraag voor een ziekteverzekering!
Uitsluitingen van bepaalde aandoeningen komen voor. Premieverhogingen en aanpassingen
van het eigen risico ook. Een enkele keer besluit een verzekeraar iemand helemaal niet te
willen verzekeren.
 Leeftijdsafhankelijke premie
De premies zijn onder meer leeftijdsafhankelijk. Naarmate u ouder wordt, gaat u meer
betalen.
 Inpatient en Outpatient dekking oftewel Hospitalisatie en Ambulante verzorging
Internationale verzekeraars maken vaak onderscheid tussen inpatient- en outpatient
kosten. ‘Inpatient’ betekent een ziekenhuisopnames inclusief overnachting(en). De
outpatient kosten betreffen bijvoorbeeld de huisarts, specialist en medicatie die u
voorgeschreven krijgt zonder opname.
 Kijk dus goed naar wat er wel en niet onder de dekking valt, en ga er niet zonder meer
vanuit “dat het wel goed zal zitten” met de dekking.
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JoHo Insurances
JoHo Insurances is gespecialiseerd in internationale verzekeringen.
Wij zijn al meer dan 15 jaar dé adviseur en bemiddelaar op het gebied van
internationale expat- en emigratieverzekeringen.
 Gaat u werken en/of wonen in het buitenland?

 Gaat u een bedrijf starten in het buitenland?
 Worden werknemers van uw bedrijf uitgezonden naar het buitenland?
 Gaat u voor een lange tijd verblijven buiten België om te reizen?
 Wilt u in verband met uw pensioen buiten België gaan wonen?

U kunt bij ons terecht voor een deskundig advies over internationale
verzekeringen.
Onze werkwijze: een groot aanbod
Wij werken met meerdere verzekeraars in binnen- en buitenland die internationale
verzekeringen aanbieden. Wij kunnen u dus veelal meerdere mogelijkheden
aanbieden. Welke verzekering het beste past bij u is afhankelijk van veel factoren;
leeftijd, bestemming, budget en welke vergoedingen u wilt kunnen gebruiken.
Daarom werken wij met verschillende verzekeraars; het product dat het beste bij
uw wensen past, is allicht anders dan iemand met een heel andere leeftijd of
gezinssamenstelling.
Wij hebben daarbij jarenlange ervaring met deze verzekeraars, waardoor wij u
goed kunnen informeren over de goede en minder goede punten van deze
verzekeraars. Gedurende de looptijd van uw verzekering kunt u ten alle tijden bij
ons terecht voor vragen en advies maar ook bij problemen met de verzekeraar.

JoHo Insurances – internationale verzekeringen voor expat & emigrant
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Voordelen van JoHo Insurances
 deskundig & onafhankelijk advies
U krijgt advies van een partij met ruim 15 jaar ervaring met verzekeringen
voor in het buitenland.
 vindt een geschikte verzekering
Omdat er geen “one fits all” oplossing is als het om verzekeren gaat
 persoonlijke benadering
We houden rekening met o.a uw gezinssamenstelling, bestemming, uw
leeftijd, uw werkzaamheden en de gewenste medische dekking
 alles via 1 partij geregeld
Een aanspreekpunt om vragen aan te stellen of wijzigingen
mee te overleggen
 kortingsmogelijkheden
Bij bepaalde verzekeringen kunt u korting krijgen. U betaalt vaak minder,
maar nooit meer dan rechtstreeks bij de verzekeraar
Persoonlijk advies
Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van ons advies. Hiervoor maken we
gebruik van een adviesformulier dat u op emigratieverzekering.be of
expatverzekering.be kunt vinden.
Hierin kunt u verschillende gegevens achterlaten, wie u bent, uw leeftijd, waar u
heen gaat, uw gezinssamenstelling, uw wensen en plannen. Laat ons weten of u
specifieke wensen heeft zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Vul vrijblijvend het formulier in op onze website. Binnen enkele werkdagen
ontvangt u van ons een reactie; soms aanvullende vragen en anders een overzicht
van verzekeringen met ons advies. Daarna zijn we uiteraard bereikbaar voor
vragen over deze email en is er vaak de mogelijkheid om een afspraak te maken
om dingen te bespreken in een persoonlijk gesprek.
Benieuwd naar wat we u kunnen bieden? We zien uw adviesformulier graag
tegemoet!
Gebruik de adviesknop op expatverzekering.be of emigratieverzekering.be
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2.5. Factoren bij het kiezen van de juiste verzekering
De volgende factoren spelen een rol bij het kiezen van de juiste internationale ziekteverzekering:
 Hoe oud bent u bij aanvraag van de verzekering?
Wat is de maximale leeftijd voor acceptatie? Vaak geldt er een maximum leeftijd om de
verzekering aan te kunnen vragen. Dit staat los van de looptijd.
 Hoe lang denkt u de verzekering nodig te hebben?
Wat is de maximale eindleeftijd / looptijd? Sommige verzekeringen stoppen op een leeftijd
van 65-70 jaar, andere lopen voor onbepaalde tijd door. Indien u de rest van uw leven in
het buitenland wilt blijven, heeft een verzekering zonder eindleeftijd de voorkeur.
 Naar welke regio gaat u?
“Dure landen” zoals USA, Singapore en Hong Kong zijn qua premie vaak opgenomen in een
aparte regio. De juiste regio kiezen voorkomt dat u onnodig veel premie betaalt en
anderzijds dat u niet voldoende of onverzekerd bent.
 Reist u veel?
Hoe is de dekking indien u veel reist, buiten uw nieuwe woonland?
 Wenst u op korte termijn zwanger te worden?
Verderop in deze planner wordt dit uitgebreid toegelicht.
 Dekking voor privékliniek of privaat ziekenhuis
Keuzevrijheid m.b.t. het ziekenhuis of kliniek. Er zijn in het buitenland vaak grote
verschillen tussen staatsziekenhuizen en private klinieken. Maar ook in een ziekenhuis is
het niet ongebruikelijk dat er verschillende klassen aanwezig zijn. De klasse bepaalt onder
andere met hoeveel mensen u een kamer of zaal deelt. Daarnaast is in sommige landen
ook de kwaliteit van de zorg of beschikbaarheid van artsen anders in de verschillende
klassen. Mede afhankelijk van uw bestemming kan het van belang zijn om hier rekening
mee te houden in de keuze voor de verzekering. Volledige dekking voor private klinieken is
dan zeer wenselijk.
 Gaat u naar risico landen/regio’s?
Dekking bij molest is wellicht nodig. Molest is verzekeringstechnisch, schade die is ontstaan
in conflictsituaties. Denk daarbij aan o.a. aan gewapend conflict, burgeroorlog opstand en
binnenlandse onlusten. In bepaalde gebieden zijn dit soort situaties meer te verwachten
dan in andere. Toch kan het overal gebeuren. Een aantal verzekeraars biedt dekking voor
ziektekosten in verband met molest.

JoHo Insurances – internationale verzekeringen voor expat & emigrant
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2.6. Verzekeren via de werkgever
Verzekeren via de werkgever (indien mogelijk) heeft meestal als groot voordeel dat de werkgever
de premie betaalt. Vaak is er (bij een goed collectief) ook geen sprake van wachttijden. Toch kan
aan een dergelijke regeling ook een aantal nadelen kleven:


De dekking kan beperkt zijn, aanpassing van dekking is bij collectieven vaak niet mogelijk;



Gezinsleden kunnen niet altijd worden meeverzekerd;



De verzekering is niet “mee te nemen” bij wisseling van werkgever of ontslag. Dus bij
nieuwe medische problemen, kan dat een probleem opleveren bij het zoeken naar een
alternatieve verzekering, indien een nieuwe werkgever geen collectief biedt.

Dit laatste aspect komt meestal op een onverwacht moment. En als 1 van de gezinsleden
problemen met de gezondheid heeft (of wellicht zwanger is), kan dit een grote belemmering
vormen bij het vinden van een geschikte nieuwe verzekering.
Zelf een internationale ziektekostenverzekering regelen wanneer u voor langere tijd naar het
buitenland vertrekt heeft dus een belangrijk voordeel; geen risico op (nieuwe) uitsluitingen omdat
u niet steeds een nieuwe verzekering moet regelen en niet het risico dat u op een gegeven
moment nergens meer verzekerd kan worden.

2.7. Medische verzorging op basis van pensioen uit België
Indien u alleen een pensioen uit België ontvangt, en u gaat in een ander EU of verdragsland
wonen, dan blijft u aangesloten bij uw Ziekenfonds. U kunt dan uw eigen ziekteverzekering
behouden. U kunt een formulier vragen bij uw Ziekenfonds waarmee u zich aanmeld voor een
ziekteverzekering in uw nieuwe woonland.
Met die ziekteverzekering in het nieuwe woonland krijgt u dezelfde rechten op zorg als de locals in
dat woonland. Met andere woorden; u heeft recht op de gebruikelijke vergoedingen van de
ziektverzekering in het nieuwe woonland. Deze informatie kan worden nagelezen op
http://www.riziv.fgov.be.

1
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3.

ONS AANBOD VAN ZIEKTEVERZEKERINGEN
JoHo Insurances werkt samen met een groot aantal gespecialiseerde verzekeraars. Nederlandse
verzekeraar OOM is vaak relatief voordelig, de premie is internationaal gezien dus (relatief) vrij
laag. Het internationale netwerk van een Nederlandse verzekeraar is vaak weer wat kleiner, en ze
bieden minder mogelijkheden voor direct billing (rechtstreekse verrekening in een ziekenhuis) en
luxere dekkingen. JoHo Insurances werkt ook met (de grootste) internationale verzekeraars. Deze
verzekeraars bieden vaak meer mogelijkheden en services, maar zijn vaak ook wat duurder.
Bovendien passen internationale verzekeraars in- en outpatient dekking toe, wat ongunstig kan
zijn. Een totaal pakket kan echter interessant en relatief betaalbaar zijn.
Hieronder een kort overzicht van de in ons aanbod meest gebruikte internationale verzekeringen:

3.1. OOM Wonen in het Buitenland
Een pakket verzekeringen waaronder medische verzorging en verschillende aanvullingen zoals
particuliere aansprakelijkheid, ongevallen en inboedel in het buitenland. De verzekeraar is vrij
streng in acceptatieprocedure als het gaat om bestaande klachten. Indien in een ziekenhuis
meerdere klasse aanwezig zijn vindt behandeling altijd plaats op basis van de 3de klasse. Ook de
voorwaarden voor repatriëring zijn relatief streng. Verdere kenmerken:


Er is geen maximale leeftijd voor het aanvragen van de verzekering.



Er is ook geen maximale eindleeftijd, de looptijd is voor onbepaalde tijd.



Voor werk, reizen, pensioen, studie, etc. Inkomen uit werk is geen vereiste.



Flexibel opzegbaar: dagelijks zonder opzegtermijn.



Hulp bij de online aanvraag van de verzekering

3.2. International Expat Insurance
Een verzekering van een grote internationale verzekeraar met een zeer groot netwerk aan
zorgverleners, wereldwijd. Biedt volledig vrije keuze voor ziekenhuis en privékliniek. Naast goede
dekking voor medische kosten (vast onderdeel) zijn er relatief voordelige aanvullende dekkingen
mogelijk voor ongevallen, levensverzekering en arbeidsongeschiktheid.


Maximale leeftijd om aan te vragen is 60 jaar, er is na acceptatie geen maximale
eindleeftijd.



Biedt diverse dekkingsniveau's en eigen risico's.

JoHo Insurances – internationale verzekeringen voor expat & emigrant
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3.3. Allianz Worldwide Care Health Insurance
Een ziektekostenverzekering van een grote internationale verzekeraar. Heeft een groot
internationaal netwerk. Er is alleen dekking mogelijk voor ziektekosten en repatriëring.


Maximale leeftijd om de verzekering aan te kunnen vragen is 75 jaar.



Geen eindleeftijd, looptijd dus voor onbepaalde tijd.



Diverse pakketten mogelijk voor inpatient, outpatient, maternity, dental, evacuation.

3.4. Globality Health
Grote Duitse / Luxemburgse verzekeraar. Verschillende dekkingsopties. Met name interessant op
latere leeftijd, en in de landen waar de reguliere zorg (Outpatient, Ambulante zorg, zoals huisarts,
fysio, pilletjes) relatief voordelig is.


Premies verschillen per woonland, 5 regio’s.



Deze verzekeraar heeft een relatief voordelige Essential dekking. Een pakket met dekking
voor inpatient kosten en repatriëring.



Administratief niet heel sterk waardoor een aanvraag veel tijd in beslag kan nemen

3.5. BUPA
Een grote internationale ziektekostenverzekeraar met een groot wereldwijd netwerk. Er zijn alleen
dekkingen mogelijk die verband houden met medische behandeling.


Maximale leeftijd om de verzekering aan te kunnen vragen is 60 jaar.



Diverse aanvullende pakketten, bovenop 't Medical Insurance pakket, zoals Medical Plus en
Wellbeing.



Relatief hoge premies voor individuen, Bupa is meer gericht op de grotere bedrijven.

3.6. Cigna International
Amerikaanse verzekeraar, met een vrij nieuwe internationale ziektekostenverzekering. Dit pakket
biedt veel keuzes op het gebied van eigen risico’s, co-payment en samenstellingen van dekkingen.


Er is geen maximale leeftijd om de verzekering aan te kunnen vragen



De SOS module wordt (erg) duur als u ouder wordt



Aanvraagproces wordt in de regel snel afgehandeld



Dit is geen lijst van alle mogelijkheden, maar enkel bedoeld om u een indruk te geven van
de diversiteit.
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4.

ZWANGERSCHAP IN HET BUITENLAND

Waar moet ik rekening mee houden als ik zwangerschap en bevalling wil verzekeren in
het buitenland?
Vanwege het belang dit goed te regelen, en de specifieke aspecten en omstandigheden die hierbij
een rol spelen, hebben we een apart hoofdstuk gewijd aan alle aspecten die komen kijken bij het
verzekeren van zwangerschap en bevalling in het buitenland.

4.1. Zwangerschap en de ziekteverzekering
Via een Belgisch Ziekenfonds is een (groot) deel van de kosten rondom controles en bevallen
verzekerd en hoeft u dit niet zelf te betalen.
Een aanvullende particuliere verzekering biedt bovenop het Ziekenfonds meer vergoeding in de
vorm van kraampakketten, betaling van het remgeld (co-payment) en kraamzorg.
Nadat u bevallen bent zal uw kindje bij vader of moeder op de verplichte ziekteverzekering
bijgeschreven kunnen worden en hoeft er zelfs tot 18 jarige leeftijd van uw kind geen premie
betaald te worden voor de verplichte verzekering.
Ten aanzien van verblijf in het buitenland werken dit soort zaken echter heel anders en is het
belangrijk om tijdig de juiste verzekering te kiezen die rekening houdt met uw gezinsplanning.

4.2. Kosten van en de verzekering voor het pasgeboren kindje
Zwangerschap en bevalling brengen kosten met zich mee. Na de bevalling is er een kindje, en
worden de medische kosten gemaakt voor het kindje niet meer aan de (verzekering) van de
moeder toegerekend! De volgende twee aspecten zijn van belang om rekening mee te houden:
De medische kosten gemaakt voor het kindje.
Als alles (hopelijk) goed gaat, zijn de kosten beperkt. Maar helaas komt het ook voor dat niet alles
goed gaat, dat er behandelingen nodig zijn, en ook een langdurig verblijf in de couveuse en/of
intensive care is mogelijk. De kosten kunnen dan flink oplopen.

JoHo Insurances – internationale verzekeringen voor expat & emigrant
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De verzekering voor het kindje
Het kindje wordt niet zonder meer meeverzekerd op de polis bij de ouders. En dat is belangrijk!
Niet alleen vanwege de kosten die op dat moment worden gemaakt, maar ook voor dekking van
kosten voor eventuele aangeboren afwijkingen. Verzekeraars stellen daar voorwaarden aan. Denk
daarbij aan de volgende aspecten:


Zijn beide ouders verzekerd op de polis?



Viel de bevalling onder de dekking?



Beperktere dekking voor aangeboren afwijkingen



Is het kindje geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling?

Daarbij geldt ook dat bij particuliere verzekeringen altijd premie in rekening wordt gebracht voor
kinderen. Een lagere premie dan bij volwassenen, maar ze zijn niet gratis meeverzekerd.

4.3. Conclusie
Bereid u goed voor en laat u goed informeren door JoHo Insurances:

1



Voor persoonlijk advies



Vraag advies vóór u zwanger bent voor de meeste en beste mogelijkheden



Over alle belangrijke aandachtspunten



Voor antwoorden op uw vragen



Over alle mogelijkheden wat betreft internationale ziektekostenverzekeringen
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5.

VERVANGEND INKOMEN BIJ ZIEKTE

5.1. De rol van JoHo Insurances
Als u niet meer in aanmerking komt voor de Belgische Sociale Bescherming, bent u vast niet meer
verzekerd tegen het verlies van inkomen door ziekte. Wij vinden het belangrijk dat mensen die
onverzekerd worden, zich hiervan bewust zijn en weten welke risico's niet meer verzekerd zijn. Wij
willen mensen daarbij wijzen op de mogelijkheden om zich hier alsnog wel voor te verzekeren. Dit
doen wij door informatie beschikbaar te maken op onze website. Daarnaast geven wij graag
inzage in onze mogelijkheden om u te verzekeren.
Wij werken samen met diverse verzekeraars en bemiddelen in verschillende soorten verzekeringen
waarmee (een deel van) het risico kan worden verzekerd en een vervangen inkomen kan worden
verkregen. Wij geven aan welke opties wij hebben en proberen u inzicht te geven door de
kenmerken van en de verschillen tussen de diverse verzekeringen. Wij bespreken geen
verzekeringen waarin wij zelf niet bemiddelen.

5.2. Verschillende soorten verzekeringen
Om een juiste keuze te kunnen maken, is het van belang te weten wat de mogelijkheden zijn, en
wat de specifieke verzekeringen inhouden. De eerste scheiding die grofweg gemaakt kan worden
is die tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en een Ongevallenverzekering.
Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV)
Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of u nog kunt
werken én waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als u voldoet aan de voorwaarden.
Hiermee verzekert u een deel van uw inkomen. Op het moment dat u ziek wordt of niet meer kunt
werken geeft u dit aan bij de verzekeraar. Na de wachttijd volgt een keuring, waarbij wordt
gekeken in hoeverre u niet in staat bent om te werken.
Ongevallenverzekering
Bij deze verzekeringen speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en
ontvangt u eenmalig een uitkering als u aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor
overlijden

of

blijvende

invaliditeit

moet

altijd

een

ongeval

zijn,

anders

keert

de

ongevallenverzekering niet uit. Daarnaast biedt een ongevallenverzekering niet periodiek een
uitkering, maar eenmalig.
JoHo Insurances biedt beide mogelijkheden en we kunnen hierover uiteraard meer vertellen en
premies voor u berekenen.
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6.

AANSPRAKELIJKHEID & SCHADE AAN DE INBOEDEL

Hoe verzeker ik me tegen aansprakelijkheid, schade aan mijn inboedel en andere
schade in het buitenland?

6.1. Aansprakelijkheid
Particuliere of Burgerlijke aansprakelijkheid (“schade aan derden”) kunt u ook verzekeren in het
buitenland. In België is het ook gebruikelijk om zo'n verzekering te hebben. . Het zorgt ervoor dat
de verzekeraar een vergoeding betaalt aan iemand anders (een derde) die door uw toedoen
schade heeft geleden.

6.2. Doorlopende reisverzekering
U gaat wellicht ook na emigratie regelmatig op reis (buiten het nieuwe woonland). Daarvoor is een
reisverzekering handig, tegen verlies of diefstal van bagage en extra reiskosten. Er zijn diverse
mogelijkheden, ook voor annulatieverzekeringen.
Hou er rekening mee dat niet iedere reisverzekering ook de medische kosten buiten uw woonland
dekt! Indien dat wel wenselijk is, omdat uw ziektekostenverzekering niet voldoende dekking geeft
buiten uw woonland, vraag daar dan specifiek naar bij JoHo Insurances.

6.3. Rechtsbijstandverzekering.
Bij juridische conflicten wilt u aanspraak kunnen maken op juridische dienstverlening. Dit is te
verzekeren met een rechtsbijstandverzekering met speciale buitenland dekking. Hou er rekening
mee dat niet “alles” is gedekt. Neem de voorwaarden dus goed door, om te kijken of de dekking
aan de wensen voldoet. Hou er ook rekening mee dat lopende (of beginnende) conflicten niet zijn
gedekt op het moment dat u een nieuwe verzekering afsluit.

6.4. Inboedel in het buitenland
Net als in België wilt u uw eigendom beschermen tegen de financiële gevolgen van schade en
diefstal. Een inboedelverzekering is relatief makkelijk te regelen. Wel is het zo dat er vaak meer
beperkingen gelden voor het verzekeren van kostbaarheden en bijzonderheden.
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7.

WAAR VIND IK MEER ADVIES?

Hoe kan ik meer, persoonlijk informatie krijgen van JoHo Insurances?

7.1. Persoonlijk advies
Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van ons advies. Hiervoor maken we gebruik van een
adviesformulier dat u op emigratieverzekering.be of expatverzekering.be kunt vinden.
Hierin kunt u verschillende gegevens achterlaten, wie u bent, uw leeftijd, waar u heen gaat, uw
gezinssamenstelling, uw wensen en plannen. Laat ons weten of u specifieke wensen heeft zodat
we daar rekening mee kunnen houden.

7.2. Adviesformulier
Vul vrijblijvend het formulier in op onze website. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons een
reactie; soms aanvullende vragen en anders een overzicht van verzekeringen met ons advies.
Daarna zijn we uiteraard bereikbaar voor vragen over deze email en is er vaak de mogelijkheid om
een afspraak te maken om dingen te bespreken in een persoonlijk gesprek.
Benieuwd naar wat we u kunnen bieden? We zien uw adviesformulier graag tegemoet!
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