
Ik ga rondreizen Ik reis korter dan
12 maanden

Nederlandse zorgverzekering verplicht 
aanhouden.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

Wat te doen met de zorgverzekering? Globetrotter Verzekering

Ik reis langer dan 
12 maanden

Bij vertrek voor meer dan 12 maanden 
hoef je vanaf vertrek geen 
 zorg verzekering meer aan te houden 
in Nederland.

Medische Kosten Volledig verzekeren.

Ik ga studeren Ik ben jonger dan
30 jaar

Ik neem ook een
bijbaantje

In een EU/EER/
Verdragsland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

In een niet  
EU/EER/ 
Verdrags land

Ik ga langer 
dan 3 maanden 
werken

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

Ik ga korter dan 
3 maanden 
werken

Nederlandse zorgverzekering verplicht 
aanhouden.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

In een eerste 
werkdagland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig verzekeren.

Ik ga alleen 
studeren

Nederlandse zorgverzekering verplicht 
aanhouden.

Medische Kosten Aanvullend  
verzekeren.

Ik ben ouder dan
30 jaar

Ik ga korter dan 
12 maanden weg

Nederlandse zorgverzekering verplicht 
aanhouden.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

Ik ga langer dan
12 maanden weg

Recht op Nederlandse zorgverzekering 
vervalt wanneer je langer dan een jaar 
weg blijft.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

Ik ga rond
reizen en daar
naast werken/
stage lopen

In een EU/EER/ 
Verdragsland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

In een niet EU/
EER/Verdrags
land

Ik ga korter 
dan 3 maanden 
werken

Je behoudt recht op je Nederlandse
zorgverzekering.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

Ik ga langer 
dan 3 maanden 
werken

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

In een eerste 
werkdagland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

Ik ga werken/
stage lopen

In een niet EU/
EER/Verdrags
land

Ik ga korter 
dan 3 maanden 
werken

Je behoudt recht op je Nederlandse
zorgverzekering.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

Ik ga langer 
dan 3 maanden 
werken

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

In een EU/EER/ 
Verdragsland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig verzekeren.

In een eerste 
werkdagland

Gedurende je werkzaamheden heb 
je geen recht op je Nederlandse zorg
verzekering.

Medische Kosten Volledig  verzekeren.

Ik word gedeta
cheerd door een 
in Nederland 
gevestigde 
werkgever

Als je wordt gedetacheerd in het buiten
land moet je in principe je Nederlandse 
zorgverzekering aanhouden. Vraag 
wel of je werkgever een verklaring van 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
heeft, dan blijf je gedurende (een deel 
van) je detachering vallen onder het 
 Nederlandse sociale verzekeringsstelsel.

Medische Kosten Aanvullend 
 verzekeren.

Allianz Global Assistance

Medische  kosten 
bij een Globe trotter 
Verzekering
Adviesschema

2

3

4

1

Ju
li 

20
14

De informatie op dit adviesschema is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen
gesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid. De voorwaarden van de Globetrotter 
Verzekering zijn altijd leidend.
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Je behoudt recht op je Nederlandse
zorgverzekering.

Stopzetten Nederlandse zorgverzekering
Denk eraan dat wanneer je de Nederlandse zorgverzekering stopzet, je geen 
recht (meer) hebt op zorgtoeslag en je daarom ook de eventueel aan gevraagde 
zorg toeslag moet stopzetten. Je kunt op elk moment van het jaar aan de 
 belastingsdienst doorgeven dat je de zorgtoeslag wilt stopzetten, ook met 
terug werkende kracht. Doe je dit niet dan loop je het risico dat je de zorgtoeslag 
moet terugbetalen.

Toelichting schema

1 EU/EER/Verdragsland. Dit zijn landen die vallen onder de Europese Unie, de 
 Europese Economische Ruimte en overige landen waarmee Nederland een 
 verdrag heeft getekend. Een actueel overzicht van deze landen vind je op 
www.cvz.nl/verzekeringen/buitenland

2 Het is wel mogelijk om je Nederlandse zorgverzekering aan te houden wan
neer je voor meer dan een jaar naar het buitenland gaat om te reizen. Hier zijn 
een aantal spelregels aan verbonden. Zo moet bijvoorbeeld vast staan dat je 
weer van plan bent om terug te komen naar Nederland, bijvoorbeeld om een 
studie te beginnen of af te maken. Om zeker te zijn dat je de zorgverzekering 
aan kunt houden neem je contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

3 Wanneer je alleen gaat studeren en jonger dan 30 jaar bent, is het zelfs 
mogelijk om langer dan een jaar in het buitenland te verblijven en je Neder
landse zorgverzekering aan te houden. Hier zijn echter ook spelregels aan 
verbonden. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

4 Ga je werken in een zogenaamd eerste werkdagland? Dan val je vanaf 
de eerste dag dat je gaat werken onder het sociale zekerheids stelsel 
van dat land. Je zorgverzekering komt dan dus te vervallen voor de 
 periode dat je werkt. Een actueel overzicht van deze landen vind je op 
www.cvz.nl/verzekeringen/buitenland.

Let op:
Met dit schema probeert Allianz Global Assistance je zo goed mogelijk te 
 informeren of je wel of niet je zorgverzekering moet aanhouden tijdens je reis. 
Je hebt echter zelf de verantwoordelijkheid om vast te stellen of voor je situatie 
de wettelijke verplichting geldt om een basisverzekering aan te houden. We 
adviseren je om je specifieke situatie altijd te checken bij je zorgverzekeraar. 
Bij ingewikkelde gevallen kan je zorgverzekeraar ook contact opnemen met de 
Sociale Verzekeringsbank.

Telefoonnummer Sociale Verzekeringsbank (SVB): 020656 52 25

Hoe verzeker ik mij voor medische 
kosten als ik voor langere tijd naar 
het buiten land ga? De  Globetrotter 
 Verzekering van Allianz Global 
 Assistance heeft voor het mee
verzekeren van medische kosten in 
het buitenland altijd een passende 
 op lossing, afgestemd op het feit of 
je wel of geen zorgverzekering in 
 Nederland aanhoudt.

Globetrotter Verzekering en je Zorgverzekering
Als je in Nederland woont ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten 
bij een zorgverzekeraar. Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, bij
voorbeeld om te studeren, te reizen of te werken, blijf je in principe in Nederland 
‘wonen’. Je hebt daarmee de verplichting om een zorgverzekering aan te hou
den. Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen. In het schema wordt aange
geven wanneer je wel of geen zorgverzekering in Nederland kunt aanhouden 
en welke module van de Medische Kosten van de Globetrotter Verzekering het 
beste bij je situatie aansluit.

Medische Kosten Aanvullend als je een zorgverzekering in Nederland 
 aanhoudt
Je bent aanvullend verzekerd voor medische kosten tegen kostprijs. Je voorkomt 
dat je voor vervelende verrassingen komt te staan als je zorgverzekeraar niet 
alle kosten vergoedt.

Medische Kosten Volledig als je geen zorgverzekering in Nederland 
 aanhoudt
Je bent volledig verzekerd voor noodzakelijke medische kosten tegen kostprijs.

Medische Kosten lokaal verzekerd
Als je Nederlandse zorgverzekering wordt beëindigd en je lokaal in het buiten
land een verzekering voor medische kosten afsluit, dan vragen we je nog steeds 
Medische Kosten Volledig af te sluiten. Er is dan namelijk geen sprake meer 
van een Nederlandse zorgverzekering, waarop de dekking Medische Kosten 
Aanvullend is gebaseerd.

Tussentijdse wijziging van je situatie
Mocht je situatie tijdens je reis veranderen (bijvoorbeeld langer verblijf) dan kan 
het zijn dat je zorgverzekeraar je basisverzekering beëindigt. Heb je bij het 
af sluiten van de Globetrotter Verzekering gekozen voor Medische Kosten 
 Aanvullend, dan kun je deze altijd tussentijds omzetten naar Medische Kosten 
Volledig. Wanneer je bij het afsluiten van de Globetrotter Verzekering ervoor hebt 
gekozen om Medische Kosten (Aanvullend of Volledig) niet mee te verzekeren, 
dan is het niet mogelijk om deze tijdens je reis alsnog mee te verzekeren.

Inschrijving zorgverzekeraar bij terugkomst
Mocht je besluiten je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen, dan kun je na 
thuiskomst gewoon weer aanmelden bij een zorgverzekeraar. Zij hebben een 
acceptatieplicht en kunnen je met terugwerkende kracht inschrijven. Wel moet 
je dan aan kunnen tonen dat je tijdens het stopzetten van de Nederlandse zorg
verzekering niet verplicht was een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit 
kun je doen door het tonen van het buitenlandse arbeidscontract, loonstrookje 
of zorgpas. Wacht hier echter niet te lang mee want anders loop je het risico 
dat ze een boete in rekening brengen.

Allianz Global Assistance behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande  kennisgeving wijzigingen en correcties aan te 
brengen in het adviesschema. De wijzigingen gaan in zodra deze op de website van Allianz Global Assistance worden vermeld.


