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Expat Pakket
Collectief
Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd
Heeft u werknemers die tijdelijk in het buitenland gaan
wonen en werken? Dan wilt u alles natuurlijk goed voor
hen regelen. Verzekeringen zijn daarbij erg belangrijk.
Bijvoorbeeld omdat de verplichte werknemersverzekering
die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid
dan stopt. En omdat zorgverzekeraars dan meestal maar
beperkte dekking bieden. Ook kan uw werknemer te
maken krijgen met andere problemen. Bijvoorbeeld dat
hij plotseling naar huis moet vanwege een ernstig ziek
familielid. Of dat een medische behandeling niet mogelijk
is in het land waar hij werkt. Het Expat Pakket Collectief
biedt de oplossing.
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‘Alles goed voor elkaar
voor mijn mensen’
‘Wij werken nauw samen met Aziatische bedrijven.
Dan is vaak nodig dat er mensen van ons ter plekke zijn.
De werknemers die daar tijdelijk gaan wonen, willen
natuurlijk kunnen vertrouwen op goede medische zorg.
En het eerste vliegtuig kunnen pakken als een naast
familielid ernstig ziek zou worden of komt te overlijden.
Dat heb ik nu in één keer goed voor hen geregeld.’
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Wat is het Expat Pakket Collectief?
Heeft u meerdere werknemers die tijdelijk in het buitenland
werken en wonen? Dan zorgt u er met het Expat Pakket
Collectief voor dat zij tegen belangrijke risico’s zijn
verzekerd. (Gaat het om één medewerker? Informeer dan bij
uw adviseur naar ons Expat Pakket Individueel.)

Eén pakket
U sluit één pakket af dat geldt voor alle werknemers en
eventueel ook voor hun gezin. U hoeft dus niet iedere keer
een nieuw pakket samen te stellen. Alle werknemers die u
heeft aangemeld zijn op één pakket goed verzekerd. U kunt
voor elke werknemer de regio bepalen waarin er dekking
moet zijn en heeft de keuze uit:
–– Europa
–– Wereld exclusief Canada, Hong Kong, Japan,
Singapore en de V.S.
–– Wereld exclusief de V.S.
–– Wereld.

Acceptatie
De ziektekosten- en de tandheelkundige kosten
verzekering accepteren we zonder medische vragen. Voor
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen we uw
werknemer alleen een validiteitsverklaring af te geven.
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Wat is verzekerd?
U bepaalt zelf wat is verzekerd door te kiezen uit
vier verzekeringen.
1. Ziektekosten
2. Tandheelkundige Kosten
3. Arbeidsongeschiktheid
4. Ongevallen
Daar moet wel altijd Ziektekosten of Arbeidsongeschiktheid
bij zijn.

Ziektekosten
In veel landen gelden er andere normen op het gebied
van de gezondheidszorg. Veel zaken die in Nederland
standaard zijn geregeld, zijn in het buitenland helemaal
niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat uw
werknemers beschikken over een speciale ziektekosten
verzekering. De ziektekostendekking van het Expat Pakket
Collectief is het hele jaar door geldig in de gekozen regio.
Buiten de regio en in Nederland is er dekking voor reizen
korter dan 90 dagen. Spoedeisende hulp wordt volledig
vergoed en voor niet-spoedeisende ziektekosten is er
dekking volgens tarieven van het Nederlandse zorgstelsel.
SOS-hulpverlening
Als u kiest voor de Ziektekostenverzekering kunnen uw
mensen altijd een beroep doen op onze SOS-hulpverlening
en ondersteuning van de Goudse Alarmcentrale.
Deze werknemers spreken meerdere talen. Samen met
artsen en ondersteunend personeel staan zij 24 uur per
dag, zeven dagen per week klaar om de helpende hand
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te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden. Niet alleen
bij noodsituaties in het buitenland, maar ook als een
werknemer informatie wil nog voordat hij vertrekt.
Keuze uit Optimaal of Excellent
Bij de Ziektekostenverzekering kunt u kiezen tussen de
Optimaaldekking, met een maximaal verzekerd bedrag per
verzekerde van € 1.500.000,-, of de Excellentdekking met
maximaal € 3.000.000,-.
Afgezien van het maximaal verzekerde bedrag zijn de
verzekerde risico’s op veel punten hetzelfde. Er wordt
bijvoorbeeld bij beide varianten 100% vergoed voor de
huisarts, geneesmiddelen, medisch-specialistische kosten,
intensive care, nierdialyse en hartrevalidatie. Ook is de
verzekerde SOS-hulpverlening hetzelfde.
Wel zijn er o.a. verschillen op het gebied van verpleging
(bij Excellent is er recht op een éénpersoonskamer,
bij Optimaal op een twee- of meerpersoonskamer),
preventieve geneeskunde (alleen gedekt bij Excellent),
het overvliegen van bloed uit Nederland (alleen bij
Excellent), homeopathische geneesmiddelen (alleen
bij Excellent, maximaal € 300,-) en tandheelkundige hulp
na een ongeval (bij Optimaal maximaal € 750,- en bij
Excellent maximaal € 1.500,-).
Uw verzekeringsadviseur geeft u graag een compleet
overzicht van de verschillen.
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Tandheelkundige Kosten
In de Ziektekostenverzekering is geen dekking voor tand
heelkunde opgenomen (behalve na een ongeval). Maar een
goed gebit is voor veel mensen wel belangrijk. Daarom kunt
u dit apart meeverzekeren. De dekking gaat in 10 maanden
nadat uw werknemer zich in het buitenland heeft gevestigd.
Er wordt 80% vergoed van de kosten, maximaal € 2.000,per verzekerde per jaar.

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend, zeker in het buiten
land. Daarom kunt u dit risico onder bepaalde voorwaarden
meeverzekeren, tot € 100.000,- per medewerker per jaar.
Uitkeringen stijgen jaarlijks met 3% en zijn dus waardevast.
Er is wel een eigen risico: de eerste 60 dagen van arbeids
ongeschiktheid is er geen recht op een uitkering.
U kunt kiezen tussen een kortdurende en een langdurende
uitkeringsvariant.
Kortdurende uitkeringsvariant
Het kan zijn dat u verplicht bent om het loon door te
betalen als een uitgezonden medewerker langdurig
ziek wordt. Maar ook als u dit niet verplicht bent,
kunt u loondoorbetaling meeverzekeren. Er wordt
uitgekeerd bij een arbeidsongeschiktheidspercentage
van minimaal 50%. De uitkering bedraagt dan
maximaal 50% van het verzekerde bedrag. Bij een
arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 80%
wordt er maximaal 100% uitgekeerd.
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Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld
door te beoordelen in welke mate iemand niet meer in
staat is de werkzaamheden binnen zijn eigen beroep uit te
oefenen (beroepsarbeidsongeschiktheid). De kortdurende
uitkering stopt uiterlijk twee jaar na de eerste ziektedag.
Langdurende uitkeringsvariant
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid is er soms recht op
een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). Maar niet altijd, ook niet bij
terugkeer naar Nederland. Soms is er wel recht op een
buitenlandse wettelijke regeling. Het is dus belangrijk dat u
zich hierover vooraf goed laat informeren.
In bepaalde situaties kunt u met het Expat Pakket Collectief
ook een langere periode dan twee jaar verzekeren. Dit is
afhankelijk van het land van uitzending, de nationaliteit
van uw werknemer en de duur en vorm van de uitzending
(detachering of niet). Net als bij de kortdurende variant
wordt er de eerste twee jaar beoordeeld op basis van
beroepsarbeidsongeschiktheid. Daarna wordt het per
centage arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van
beroepen die iemand zou kunnen uitoefenen gezien zijn
opleiding, vaardigheden en werkervaring (passende arbeid).
Arbeidsongeschiktheidspercentage
<35%
35% tot 45%
45% tot 55%
55% tot 65%
65% tot 80%
80% tot en met 100%
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Uitkeringspercentage van
het verzekerd bedrag
0%
40%
50%
60%
72,50%
100%

Ongevallen
De financiële gevolgen van een ongeval kunnen groot
zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Met de
Ongevallenverzekering verzacht u het financiële leed
voor uw medewerker of de nabestaanden. U bepaalt
zelf welk bedrag u verzekert: minimaal € 50.000,- en
maximaal € 250.000,-.
Overlijden
Als een werknemer overlijdt door een ongeval, betalen wij
dat bedrag uit aan de nabestaanden.
Invaliditeit
Als een werknemer door een ongeval blijvend invalide
wordt, krijgt hij een eenmalig bedrag. Een arts stelt vast
welk letsel er is. Met behulp van een tabel bepalen we
de uitkering. U vindt deze tabel in onze voorwaarden; uw
adviseur kan u deze tabel verstrekken.
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‘Uiteindelijk is ons hele gezin verhuisd’
‘Ik moest wel even overleggen met André toen mijn
baas vroeg of ik er wat voor voelde om voor een
paar jaar naar Canada te gaan. Maar uiteindelijk
is ons hele gezin verhuisd. Dan is het fijn om te
weten dat alles goed geregeld is, zeker ook de
verzekeringen. Het mooie is dat we bij De Goudse
ook onze privéverzekeringen konden onderbrengen,
bijvoorbeeld voor onze inboedel.’
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Wat is niet verzekerd?
Het Expat Pakket Collectief biedt u veel zekerheid voor uw
werknemers en hun gezinnen. Maar niet alles is gedekt.
Er is bijvoorbeeld alleen recht op SOS-hulpverlening als u
heeft gekozen voor de Ziektekostenverzekering. En als de
schade bijvoorbeeld het gevolg is van opzet of roekeloos
gedrag of door het gebruik van alcohol dan is er geen
dekking. Daarnaast kunnen er per verzekering bepaalde
beperkingen gelden. Ook gelden er soms maximale
verzekerde bedragen. Uw verzekeringsadviseur kan u
hierover meer vertellen.
Met het Expat Pakket Collectief kunt u ziektekosten,
tandheelkundige kosten, arbeidsongeschiktheid en
ongevallen verzekeren. Maar de kans is groot dat uw
medewerker daarnaast ook een individuele oplossing zoekt
voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, juridische bijstand,
inboedel, reisbagage en kostbaarheden. Dit is niet
verzekerd met het Expat Pakket Collectief. Maar hiervoor
biedt De Goudse individuele oplossingen.

Expat Pakket Collectief

15

16

Wat kost het?
De premie is afhankelijk van het aantal en soort
verzekeringen die u kiest. Ook het aantal werknemers
dat u verzekert en het dekkingsgebied is van belang.
Onze premies zijn leeftijdsafhankelijk (behalve voor
de Ongevallenverzekering) en worden berekend per
werknemer (en per gezinslid). Hierdoor ziet u precies wat u
voor welke medewerker betaalt. U kunt betalen per maand,
kwartaal, halfjaar of jaar. Hiervoor berekenen we geen
extra toeslag.
Uw adviseur maakt voor u graag een offerte op maat.
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Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De Goudse is gevestigd te Gouda aan het
Bouwmeesterplein 1. Het postadres is postbus 9,
2800 MA Gouda.
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Meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u een
verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens over
wat wel en niet verzekerd is. U vindt de polisvoorwaarden
op onze website: www.goudse.nl.
Uw adviseur vertelt u graag meer over het Expat Pakket
Collectief en kan een offerte maken die helemaal op
uw situatie is afgestemd. Hij kan u ook meer vertellen
over onze individuele oplossingen, bijvoorbeeld voor
aansprakelijkheid en inboedel.
Heeft u geen adviseur? Neem dan contact op met
de afdeling relatiebeheer op telefoonnummer
0031-(0)182-544916
Deze brochure is met zorg samengesteld en gebaseerd op
informatie van oktober 2014. Aan deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend.
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VOOR ONDERNEMERS

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon.
Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden
op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel
veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke
fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd
op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij
nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om
de juiste oplossing samen te stellen.

012 5865(okt2014)a

Uw adviseur

