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De Zorgverzekering Buitenland van De Amersfoortse is een zorgverzekering met een prima dekking voor ziektekosten.
Contact houden met een Nederlandse verzekeraar is voor veel verzekerden prettig en wel net zo duidelijk. Zij kunnen
communiceren met De Amersfoortse in hun eigen taal en bij De Amersfoortse staat de gezondheid en kwalitatief goede
zorg in het buitenland voorop.

Dekking Zorgverzekering Buitenland
Dekking

Zorgverzekering Buitenland

Hulp en Advies

hulp en advies in buitenland door SOS International

Huisarts

100%

Algemeen

Medisch specialistische zorg

hulp en advies in Nederland door De Amersfoortse

Ziekenhuisopname

volledig

Behandeling in privé-kliniek

vergoeding tot max. het in Nederland geldende tarief

Dagverpleging ziekenhuis

Zelfstandig behandelcentrum
Audiologisch centrum

Erfelijkheidsonderzoek
Nierdialyse

Beademing chronisch intermitterend

Laboratoriumonderzoek/trombosedienst

Medisch specialistische zorg (incl. kaakchirurg)
Plastische chirurgie

Zorg in relatie tot zwangerschap en bevalling

volledig

vergoeding tot max. het in Nederland geldende tarief
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100% bij verminking t.g.v. ongeval, ziekte of afwijking bij geboorte

Abortus

100%

Fertiliteitbevorderende behandelingen

operatieve ingrepen, hormoonbehandeling en KI

Sterilisatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

100%

Bevalling in ziekenhuis medisch noodzakelijk

volledig

Poliklinische bevalling, thuisbevalling

100%

Bevalling in ziekenhuis niet medisch noodzakelijk

Kraamzorguitkering

Kraamzorg in natura
Revalidatie

Orgaantransplantaties
Paramedische zorg

volledig, max. 4 verpleegdagen voor max. € 1.000,- per dag
In Nederland volledig
€ 1.400,- (minus € 175,- per dag indien opname in ziekenhuis)
-

100%

100%, en kosten opname donor tot max. 3 maanden

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck

25 behandelingen per jaar

Logopedie

9 behandelingen per jaar (niet dyslexie + taalontwikkelstoornis door dialect)

Ergotherapie
Mondzorg

-

Tandheelkundige hulp, kinderen

tot 21 jaar, kosten max € 350,- per jaar

Tandheelkundige hulp bij een handicap

100%

Tandheelkundige hulp, volwassenen

Tandheelkundige hulp in bijz. gevallen (inclusief
implantaten)

vanaf 21 jaar, kosten max € 350,- per jaar
100% toestemming voor met name genoemde aandoeningen

Orthodontische behandeling

tot 21 jaar, max. € 1.400,- gedurende de looptijd

Medische hulpmiddelen

volgens Reglement Hulpmiddelen Restitutie van De Amersfoortse

Orthodontische behandeling in bijz. gevallen
Farmaceutische zorg

100%

Geneesmiddelen

100%

Verbandmiddelen

100%

Dieetpreparaten
Ziekenvervoer

100%, met name genoemde aandoening

Ziekenvervoer

ambulance en taxi volledig; eigen vervoer € 0,30 per km

Preventieve geneeskunde

100% baarmoederhals- en borstkankeronderzoek

Extra vergoedingen

100% hart- en bloedvatenonderzoek

vaccinatie tegen hondsdolheid, tetanus, rode hond, hepatitis B, meningokokken en griep

Dekking

Zorgverzekering Buitenland

Second Opinion

100% bij voorstel operatieve ingreep door specialist

Werelddekking (niet land van domicilie)

gelijke polisdekking

zorg binnen EU, doel van de reis

gelijke polisdekking na toestemming De Amersfoortse

Thuisverpleging (bij vervanging zkh-opname)
Reisdekking

Europadekking (niet land van domicilie)
Nederland

overvliegen bloed uit Nederland

-

gelijke polisdekking
gelijke polisdekking
100%

De Amersfoortse Verzekeringen
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
T 033 464 20 61

E info@amersfoortse.nl
I www.amersfoortse.nl
KVK 32110828 - ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
KVK 32110823 - ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.

ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam (AFM) en zijn respectievelijk geregistreerd onder AFM nummer 12001028 en 12001029. ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekeringen zijn aanbieders van producten
en diensten op het gebied van zorgverzekeringen.

42243_1118

Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Deze kunt u vinden op
www.amersfoortse.nl/zorg2019. Op www.amersfoortse.nl/zoeken stelt u uw vraag op elk door u gewenst moment. Wilt u weten hoe u
ons kunt bereiken, ga dan naar www.amersfoortse.nl/contact. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.

