
Hoe verzeker ik mij voor medische kosten als ik voor langere tijd naar het buitenland ga?

De basisverzekering is verplicht

Bij vertrek voor meer dan 12 maanden hoef
je in principe geen basisverzekering meer
aan te houden in Nederland

Kies voor Medische Kosten Volledig
Na 12 maanden

Globetrotter Reisverzekering

Ik ga alleen rondreizen.

Ik ga studeren in het 
buitenland.

Hoe oud ben je? tot 30 jaar Ik ga daarnaast ook 
een bijbaantje zoeken.

Ja Hoe lang ga je 
studeren en werken? korter dan 3 maanden

3 maanden en langer

De basisverzekering is verplicht

Als je als student langer dan 3 maanden gaat
werken (in combinatie met je studie) hoef je
geen basisverzekering in Nederland aan te
houden

Kies voor Medische Kosten Volledig

Nee
De basisverzekering is verplicht

De basisverzekering is verplicht Kies voor Medische Kosten Aanvullendtot 1 jaarLengte verblijf30 jaar en ouder

na 1 jaar

Bij vertrek voor meer dan 12 maanden hoef
je in principe geen basisverzekering meer aan
te houden in Nederland. Echter er zijn uit-
zonderingen, check dit bij je zorgverzekeraar

Ik ga rondreizen en 
daarnaast werken/

stage lopen.

Hoe lang ga je 
aaneengesloten werken

gedurende je reis?
Korter dan 3 maanden

De basisverzekering is verplicht Kies voor Medische Kosten Aanvullend

Als je gaat rondreizen en je gaat langer dan
3 maanden werken of stage lopen, dan hoef
je geen basisverzekering aan te houden.
Indien je stage loopt, moet je kunnen aan-
tonen dat je een reële vergoeding ontvangt
voor je stage werkzaamheden en/of dat je
een stagecontract hebt ontvangen van je
werkgever.

Kies voor Medische Kosten Volledig

Kies voor Medische Kosten Volledig

Als je wordt gedetacheerd in het buitenland
moet je in principe je basisverzekering 
aanhouden. Het is wel goed na te vragen of
je werkgever een verklaring van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) heeft dat je 
gedurende (een deel) van je detachering
onderworpen blijft aan het Nederlandse
sociale verzekeringsstelsel. 

Als je zelf gaat werken in het buitenland,
dan hoef je geen basisverzekering aan te
houden. Wel is het goed na te gaan of je
valt onder het ziektekostenstelsel van het
land waar je gaat werken en of je zich 
daarbij verplicht moet aansluiten.

Kies voor Medische Kosten Volledig

Hoe lang ga je rondreizen? tot 12 maanden

3 maanden of langer

Ik ga werken in 
het buitenland.

Word je gedetacheerd
vanuit Nederland bij 

een buitenlandse
opdrachtgever?

Ga je zelf in loondienst
bij een buitenlandse

werkgever?

De Elvia Globetrotter Reisverzekering heeft voor het meeverzekeren van medische kosten in het buitenland altijd een passende oplossing, afgestemd op het feit
of je wel of geen basisverzekering in Nederland aanhoudt:

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

• Medische Kosten Volledig voor als je geen basisverzekering in Nederland aanhoudt. 
Hiermee ben je zowel in het buitenland als tijdens een tussentijds bezoek aan Nederland uitstekend verzekerd voor medische kosten.

In onderstaand schema kun je zien wat het beste bij jouw situatie aansluit. Een toelichting op dit schema vind je op de achterzijde.

Kies voor Medische Kosten Aanvullend

Kies voor Medische Kosten Aanvullend

Kies voor Medische Kosten Aanvullend

Kies indien je werkgever wel beschikt over
een verklaring van de SVB voor Medische
Kosten Aanvullend.
Kies indien je werkgever niet beschikt over
een verklaring van de SVB voor Medische
Kosten Volledig.

Basisverzekering

 



Toelichting

Als Nederlands ingezetene ben je vanaf 1 januari 2006 verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld 
om te backpakken als stagiair of Au Pair, blijf je in principe Nederlands ingezetene. Je hebt daarmee de verplichting om een basisverzekering aan te houden. Er zijn echter ook een aantal 
uitzonderingen. In het schema wordt aangegeven wanneer je wel of geen basisverzekering in Nederland moet aanhouden en welke module van de Medische Kosten van de Globetrotter
Reisverzekering het beste bij jouw situatie aansluit. 

Let op:
Elvia probeert je zo goed mogelijk te informeren of je wel of niet je basisverzekering moet aanhouden tijdens je reis. Je hebt echter zelf de verantwoordelijkheid om vast te stellen of voor
jouw situatie de wettelijke verplichting geldt om een basisverzekering aan te houden. We adviseren je om jouw specifieke situatie altijd te checken bij je zorgverzekeraar. Bij ingewikkelde
gevallen kan je zorgverzekeraar ook contact opnemen met de SVB, telefoonnummer 020-6565225.

Tussentijdse wijziging van situatie
Mocht je situatie tijdens jouw reis onverhoopt tussentijds veranderen (bijv. langer verblijf) dan kan het zijn dat je zorgverzekeraar jouw basisverzekering beëindigt. Heb je bij het afsluiten 
van de Globetrotter Reisverzekering gekozen voor Medische Kosten Aanvullend, dan kun je deze altijd tussentijds omzetten naar Medische Kosten Volledig. Mocht je niet zeker zijn van je
situatie wat betreft het wel of niet aanhouden van je basisverzekering tijdens je reis, dan adviseren we je Medisch Kosten Volledig af te sluiten. Dan weet je zeker dat je niet voor vervelende 
verrassingen komt te staan.
Wanneer je bij het afsluiten van de Globetrotter Reisverzekering 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.

Zorgtoeslag 
Denk eraan dat wanneer je je basisverzekering stopzet, je geen recht (meer) hebt op zorgtoeslag en je daarom ook de eventueel aangevraagde zorgtoeslag moet stopzetten. Je kunt op elk
moment van het jaar aan de belastingsdienst doorgeven dat je de zorgtoeslag wilt stopzetten, ook met terugwerkende kracht. Doe je dit niet dan loop je het risico dat je de zorgtoeslag
moet terugbetalen.

Inschrijving zorgverzekeraar bij terugkomst
Mocht je besluiten je basisverzekering op te zeggen, dan kun je je na thuiskomst gewoon weer aanmelden bij een zorgverzekeraar. Zij hebben een acceptatieplicht en kunnen je met 
terugwerkende kracht inschrijven. Wacht hier echter niet te lang mee want anders loop je het risico dat ze een boete in rekening brengen.

E E N  O N D E R N E M I N G  VA N  D E  M O N D I A L  A S S I S TA N C E  G R O U P

www.elvia.nl


