REISVERZEKERING ABSOLUUT GÉÉN OVERBODIGE LUXE!
De belangrijkste misverstanden over zorg- en reisverzekeringen én hulp in het
buitenland op een rijtje:

‘Mijn zorgverzekering vergoedt alle kosten van medische hulp in het buitenland’
De basisverzekering vergoedt bij behandeling of ziekenhuisopname in het buitenland
alleen het tarief dat daarvoor in Nederland geldt. Is er bij de basisverzekering een
aanvullende verzekering afgesloten dan wordt in de meeste gevallen 2x het Nederlandse
tarief vergoed. In de meeste Europese landen is een vergoeding van 2x het Nederlands
tarief toereikend. Maar er zijn ook legio landen waar dit niet het geval is. Bekende
voorbeelden zijn de Verenigde Staten en Canada maar ook in Zwitserland liggen de
tarieven voor medische behandelingen vele malen hoger dan in Nederland. Een
reisverzekering inclusief geneeskundige kosten vergoedt tot kostprijs ongeacht de
hoogte van de tarieven.
‘Als ik om medische redenen terug moet naar Nederland dan vergoedt mijn
zorgverzekering deze repatriëringskosten’
Is een repatriëring (terugreis met medische voorzieningen) nodig om iemand weer veilig
in Nederland te krijgen dan zal een zorgverzekeraar dit alleen vergoeden als er sprake is
van een medische noodzaak. Dit is het geval wanneer behandeling ter plaatse niet
mogelijk is. Is er geen medische noodzaak – en dit is bij het merendeel van de
repatriëringen die wij organiseren het geval – en men heeft géén reisverzekering
afgesloten dan zijn de vaak hoge kosten van zo’n repatriëring (al gauw honderden of
zelfs duizenden euro’s) geheel voor eigen rekening.
‘Een reisverzekering is toch alleen voor verlies of diefstal van mijn bagage?’
Een reisverzekering – waar geneeskundige kosten op zijn meeverzekerd – is er zeker niet
alleen voor bagageclaims . Ook voor de volgende zaken is een reisverzekering meer dan
aan te bevelen:
Terugkeer naar Nederland wegens ernstige omstandigheden
Dagelijks krijgt SOS International tientallen mensen aan de telefoon die terug naar
Nederland willen vanwege ernstige omstandigheden zoals het overlijden van een
familielid. Hiervoor is géén dekking op een zorgverzekering. Met een reisverzekering
worden de kosten van terugkeer wel vergoed.
Afreizen naar het buitenland om een familielid bij te staan dat in het ziekenhuis is
opgenomen
Kosten die gemaakt worden voor overkomst van bijvoorbeeld een moeder die haar in het
ziekenhuis opgenomen zoon (die voor het eerst zonder ouders met een groepje vrienden
op vakantie is) wil bijstaan zullen niet vergoed worden door een zorgverzekering. Ook
hiervoor is een reisverzekering nodig.

Door ziekenhuisopname in het buitenland is langer verblijf van meereizenden nodig
Extra verblijfskosten van bijvoorbeeld een hotel of appartement bij een langer verblijf
dan gepland kunnen worden ingediend bij de reisverzekeraar. Een zorgverzekering is
geeft hiervoor geen dekking.
Terugvlucht gemist als gevolg van ziekte of ziekenhuisopname in het buitenland
Dan kan de alarmcentrale op kosten van de reisverzekering alsnog de terugvlucht
regelen. Zonder reisverzekering zijn deze kosten voor eigen rekening.
Overlijden in het buitenland
Bij een tragisch voorval als een overlijden in het buitenland wil je helemaal niet
geconfronteerd worden met financiële rompslomp. Dit zal helaas wel het geval zijn als er
geen reisverzekering is afgesloten. Het terugbrengen van de overledene en de eventuele
nabestaande(n) is namelijk vaak niet of maar beperkt gedekt op een zorgverzekering.
Ook de overkomst van een familielid om weduwe of weduwnaar bij te staan is dan
geheel voor eigen rekening.
Achtergebleven auto (en caravan) terughalen naar Nederland
Is men met de auto en caravan op vakantie gegaan maar is de bestuurder wegens
medische omstandigheden per vliegtuig of ambulance naar Nederland teruggebracht,
dan kunnen de auto en caravan op kosten van de reisverzekering worden opgehaald.
Automobilistenhulp moet dan wel meeverzekerd zijn. Zonder reisverzekering zal de auto
op eigen kosten opgehaald moeten worden. Ook dat kost al snel enkele honderden
euro’s.

Maar helaas ook met een reisverzekering kan het fout lopen:
Zo komt het nogal eens voor dat SOS International gebeld wordt door een student die
voor een langere periode in het buitenland verblijft voor een stage. De meeste
reisverzekeringen bieden maximaal dekking voor een aaneengesloten periode van 60 of
maximaal 90 dagen. Is die periode verstreken en heb je als gevolg van bijvoorbeeld een
ongeval hulp van de alarmcentrale nodig zal de reisverzekering deze kosten niet
vergoeden. Dat overkwam een stagiaire in Australië die als gevolg van een ongeluk
zwaar blijvend letsel opliep. Het ongeval deed zich voor na de verzekerde periode
waardoor het vervoer terug naar huis niet vergoed werd.
Ook krijgen wij regelmatig mensen aan de telefoon die buiten Europa op vakantie zijn
maar géén werelddekking op hun reisverzekering afgesloten. De reisverzekering zal dan
niet tot vergoeding van gemaakte kosten overgaan. Of mensen die in de veronderstelling
zijn een reisverzekering te hebben afgesloten terwijl dit een annuleringsverzekering
blijkt te zijn. En dan nog het misverstand dat er bestaat dat een reisverzekering ook
dekking biedt bij zakenreizen. Dit is niet het geval. Voor dergelijke reizen moet een
zakenreisverzekering worden afgesloten.

SOS International geeft iedere vakantieganger dan ook het dringende advies vooral wél
een reisverzekering af te sluiten. Want wie wil er bij medische problemen in het
buitenland ook nog eens geconfronteerd met financiële zorgen?

