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Advieskaart

Expat Pakket Individueel
Advieskaart
 Informatie voor de adviseur

Kenmerken
Dit pakket biedt dekking voor schade die ontstaat wanneer iemand tijdelijk in het buitenland 
woont en daar werkt. Er is dekking voor de expat en zijn gezin totdat zij zich weer in Nederland 
vestigen. Het pakket eindigt ook wanneer de verzekerde expat 67 jaar wordt. De volgende 
verzekeringen kunnen deel uitmaken van de verzekering.

 –  Ziektekosten
 –  SOS-hulpverlening
 –  Tandheelkundige kosten
 –  Inboedel
 –  Ongevallen
 –  Reisbagage en annuleringskosten
 –  Particuliere aansprakelijkheid
 –  Rechtsbijstand
 –  Arbeidsongeschiktheid

Wilt u meer weten? 
Meer informatie vindt u op onze productpagina. Daar vindt u ook de IPID’s voor de verzekeringen 
in het pakket.

Doelgroep
Het pakket biedt verzekeringen voor mensen die een periode in het buitenland gaan wonen en 
werken. 

Regelt de werkgever de verzekeringen en heeft die meerdere medewerkers uitgezonden? Dan kan 
het voor het bedrijf gunstig zijn om te kiezen voor het Expat Pakket Collectief, de acceptatiecriteria 
voor Ziektekosten en AOV zijn dan soepeler.

Dit product is niet geschikt voor mensen die:
 – als ‘locals’ in het land wonen;
 – minder dan zes maanden in het buitenland gaan wonen;
 – emigreren zonder de intentie om op termijn weer in Nederland te gaan wonen;
 – 67 jaar of ouder zijn.

Doel
Het verzekeren van schade die kan ontstaan tijdens het tijdelijke verblijf in het buitenland. 

Risico van dit product
Dit pakket kent een eindleeftijd. Het eindigt op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin 
de verzekerde de leeftijd van 67 jaar bereikt. Wanneer de verzekerde na het bereiken van deze 
leeftijd zijn pakket wil voortzetten dan kan dat twee keer, telkens voor maximaal 2 jaar.  
Een verlenging na het bereiken van de eindleeftijd wordt beoordeeld als een nieuwe aanvraag. 
Voor de ziektekostenverzekering betekent dit dat er medische waarborgen gevraagd worden.   
De Arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt uiterlijk de eerste van de maand na de 67ste 
verjaardag en kan niet verlengd worden. 
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Zijn er kosten die niet in de premie zitten?
Nee, we rekenen geen andere kosten dan de premie.

Wijze van distributie
Dit product kan aangeboden met en zonder advies. Wel moet er altijd een adviseur als 
bemiddelaar optreden. Wanneer een arbeidsongeschiktheidsverzekering onderdeel uitmaakt van 
een pakket is daarvoor wel advies vereist. Als u zonder advies wilt bemiddelen (execution only) 
dan kunt u bij uw accountmanager toestemming hiervoor vragen. 


