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Vergoedingenoverzicht 2020 
Collectief Expat Pakket 

Als is gekozen voor het Collectief Expat Pakket kan de verzekerde altijd een beroep doen op de 
Aevitae Alarmcentrale. Samen met artsen en ondersteunend personeel staan de medewerkers van deze 
centrale 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om de helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden. 

Het Collectief Expat Pakket is ook geldig tijdens verblijf in Nederland. Spoedeisende medische hulp wordt dan volledig vergoed. Voor 
niet-spoedeisende medische hulp bedraagt de vergoeding maximaal het Nederlandse tarief. 
Het Collectief Expat Pakket biedt geen dekking als de verzekerde woont in de Verenigde Staten of Canada.

De genoemde verzekerde bedragen gelden per verzekerde per verzekeringsjaar, tenzij anders vermeld. De hieronder genoemde 
kosten vergoeden kosten vergoeden wij alleen als deze medisch noodzakelijk zijn. Wij vergoeden maximaal het bedrag dat is 
goedgekeurd door de officiële instantie in het land waar de medische behandeling plaatsvindt. In Nederland is die instantie de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 
In onderstaand overzicht vindt u de vergoedingen 2020.

Maximaal Vergoeding

Maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar € 1.500.000,-
Maximale duur vergoeding per ziektegeval 365 dagen

Klinisch Vergoeding

Ziekenhuis 100%
Specialist 100%
Kaakchirugie 100%
Orgaantransplantaties 100%
Borstamputatie (preventief) 100%
Borstcorrectie 100%
Plastisch chirurgische behandelingen 100%
Ziekenvervoer per ambulance 100% max € 1.500,-

Poliklinisch Vergoeding

Huisarts 100%
Specialistische behandeling 100%
Preventieve jeugdzorg, inclusief vaccinaties 100%
Thuisverpleging door gediplomeerde max 8 uur per dag en max 50 dagen
Nierdialyse/thuisdialyse (ook indien klinisch) 100%
Alternatieve geneeswijzen 100% max. € 40,- per behandeling, max. € 300,- 
Fysiotherapie (Manuele therapie) 100% max. 20 behandelingen
Logopedie 100% max. € 250
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Vergoeding

Dieetadvisering 100% max. € 250,-
Arts fleboloog 100% max. € 250,-
Ergotherapie 100% max. € 250,-
Camouflagetherapie 100% max. € 200,-
Podotherapie 100% max. € 200,-
Psoriasisdagbehandeling 100% max. 30 behandelingen
Stottertherapie 100% max. € 250,-

Genees- en hulpmiddelen Vergoeding

Geneesmiddelen 100%
Homeopatische geneesmiddelen 100% max. € 150,-
Voorbehoedsmiddelen Max. € 50,-
Medische hulpmiddelen 75% max. € 2.000,-
Brillenglazen en contactlenzen Max € 150,- per 2 verzekeringsjaren
Hoortoestellen Max € 750,- per 5 verzekeringsjaren
Steunzolen Max € 100,-

Psychologische en psychiatrische zorg Vergoeding

Psychologische en psychiatrische zorg 75% max. € 1.000.-

Zwangerschap en bevalling Vergoeding

Bevalling 100%
Keizersnede 100% indien medisch noodzakelijk
Verloskundige 100%
Prenatale screening 75% tot max. € 350,-
Kraamzorg (onder aftrek van € 125,- x aantal dagen in het zie-
kenhuis

100% max.€ 1.000,-

Zwangerschap en bevalling in de eerste 9 maanden na ingang 
van de verzekering

100% max € 2.500,-; Vanaf maand 10 dekking conform bovenge-
noemde rubrieken 

Vruchtbaarheidsbehandeling 
Wachttijd 18 maanden

max. € 3.000,- 

Revalidatie Vergoeding

Hartrevalidatie 100%
Klinische revalidatie 100%
Niet-klinische revalidatie 100% max. 20 behandelingen

Overig Vergoeding

Spoedeisende hulp wereldwijd (excl Verenigde Staten en 
Canada)

100%

Second opinion 100%
Erfelijkheidsonderzoek 100%
Sterilisatie 100%
Reisvaccinaties 50%
Ronald McDonald 100%
Verblijfskosten Vergoeding max. € 125,- p/d, max. € 2.500 per ziektegeval
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Tandheelkundige kosten Vergoeding

Tandarts Optioneel
Kosten als gevolg van een ongeval 100% max € 1.000,-
Orthodontie tot 18 jaar 80% tot max € 1.500,- eenmalig gedurende verzekerde periode

SOS-Hulpverlening Vergoeding

Repatriëring/evacuatie Wij vergoeden deze kosten alleen als een medische behande-
ling ter plekke niet mogelijk is én de behandeling niet kan wor-
den uitgesteld (dus alleen spoed). In dat geval vergoeden wij:
• de kosten voor de vliegreis en het verblijf van de patiënt. U 

kunt kiezen om gerepatrieerd te worden naar de dichtstbij-
zijnde mogelijkheid of Nederland/uw land van herkomst.

• reis- en verblijfskosten van één begeleider, als begeleiding 
medisch noodzakelijk is of als de patiënt jonger is dan 16 jaar.

De reiskosten worden kostprijs vergoed (lijnvlucht of charter-
vlucht volgens toeristenklasse). De verblijfskosten worden ver-
goed voor maximaal € 100,- per dag en maximaal € 2.000,- per 
ziektegeval.

Bijzondere onkosten Telecommunicatiekosten bij gedekte repatriëring: maximaal
€ 150,- per repatriëring.

Tandheelkundige kosten

U kunt naast het Collectief Expat Pakket ook de aanvullende tandartsverzekeringen afsluiten, waarmee u voor een maximaal 
bedrag verzekerd bent voor tandartskosten. De vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar. Behalve als dit anders staat 
aangegeven.
 
Wij vergoeden tandartskosten volgens de UPT-standaard. Vergoeding inclusief techniekkosten wordt verleend tot het op uw 
zorgpolis vermelde maximale bedrag per verzekerde per jaar.

Uitsluiting
De kosten van onderstaande behandelingen komen niet voor vergoeding in aanmerking:
• Kosten die betrekking hebben op orthodontie;
• Uitwendig bleken, ongeacht het aantal elementen per kaak;
• Materialen voor thuisbleken;
• De kosten van implantaten, met uitzondering van boven- en onderprothese, onderprothese en bovenprothese;
• De kosten van een tandtechnieker en/of tandtechnisch laboratorium;
• Niet nagekomen afspraak.


