Informatiekaart verzekeringen tijdens verlof
Als je terugkeert naar Nederland voor (tijdelijk) verlof is het van belang om de onderstaande informatie goed
door te lezen, zodat je weet welke stappen je dient te ondernemen.
Verlof korter dan 4 maanden
1.
2.
3.

Het Jabes Expat Pakket blijft van kracht, ook het onderdeel ziektekosten (indien verzekerd).
We stellen het op prijs dat je de verlofperiode aan ons doorgeeft.
Houd er rekening mee dat het Jabes Expat Pakket niet herkend wordt door Nederlandse
zorgaanbieders. Vraag indien je zorg afneemt bij een zorgaanbieder om daarom een factuur. Bij grote
uitgaven (bijv. een scan, opname, operatie e.d.) kun je de alarmcentrale bellen 071-56 81 893. Zij
kunnen vaak regelen dat de zorgaanbieder een akkoord krijgt voor de betreffende behandeling.

Verlof langer dan 4 maanden, maar korter dan 1 jaar
1.
2.
3.

4.
5.

Je bent wettelijk verplicht om je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).
Op het moment van inschrijven ben je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.
Wij regelen een zorgverzekering bij Pro Life voor je, standaard de basisverzekering + “Small dekking”.
Indien je verwacht dat je meer zorg nodig hebt dan is het verstandig om een ruimere aanvullende
dekking af te sluiten (zie meegestuurde vergoedingenwijzer van Pro Life of kijk op www.prolife.nl).
Welke gegevens hebben wij van je nodig voor het aanvragen van de Pro Life zorgverzekering?
- Datum van inschrijving in de BRP
- Adres van inschrijving in de BRP
- BSN nummer van de ingeschreven personen
- Nederlandse IBAN rekening waarvan Pro Life de premie moet incasseren
Wij zorgen ervoor dat de ziektekostendekking in het Jabes Expat Pakket (tijdelijk) stopt. De overige
onderdelen van het Jabes Expat Pakket blijven tijdens een verlofperiode van maximaal 1 jaar van
kracht.
Bij terugkeer naar het buitenland ontvangen wij graag de uitschrijfdatum, zodat wij de Pro Life
zorgverzekering per uitschrijfdatum kunnen beëindigen en het onderdeel ziektekosten in het Jabes
Expat Pakket weer kunnen toevoegen.

Nederlandse zorgverzekeraars hebben een acceptatieverplichting, waardoor je altijd wordt geaccepteerd voor
de basiszorgverzekering. Bij Pro Life geldt die acceptatieverplichting voor alle aanvullende verzekeringen,
behalve voor de meeste uitgebreide tandartsverzekering.
Verlof langer dan 1 jaar
1.
2.
3.

Je bent wettelijk verplicht om je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).
Op het moment van inschrijven ben je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.
Het Jabes Expat Pakket vervalt in zijn geheel. Als je dat wenst, kunnen wij een scherpe aanbieding
doen voor je privé verzekeringen.

Overige punten van aandacht bij verlof
Belasting
Als je je tijdelijk inschrijft in de BRP tijdens je verlof dan kun je problemen ondervinden bij een
belastingaangifte, naheffingen of toeslagen. Wij adviseren je om professioneel belastingadvies in te winnen
voordat je aangifte doet of eventueel toeslagen aanvraagt. Indien je dat wenst kunnen wij je doorverwijzen
naar een gespecialiseerd belastingadviseur voor zendelingen, ontwikkelingswerkers en expats.
Verlofgesprek met Jabes Verzekeringen
We hebben in deze informatiekaart de algemene richtlijnen bij een verlofperiode benoemd. Als je specifieke
vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn altijd bereid tijdens een verlofperiode de lopende
verzekeringen door te lopen om te bekijken of dit nog naar wens is. Aan een verlofgesprek zijn geen extra
kosten verbonden.
Deze informatiekaart is zorgvuldig opgesteld, conform de geldende beroepsregels en wettelijke eisen. Doordat regels, afspraken en wetten geregeld
veranderen, kan het voorkomen dat de informatiekaart (deels) niet actueel meer is. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de inhoud van
deze informatiekaart. © Jabes Verzekeringen 2019.

