Informatiekaart zwangerschap en bevalling
Ben je zwanger?
Meldt dit dan telefonisch zo snel mogelijk bij de alarmcentrale van De Goudse: +31 182 544 557.
Ben je bevallen?
Geef dan zo snel mogelijk de naam, het geslacht en de geboortedatum van je baby door aan Jabes
Verzekeringen: info@jabesverzekeringen.nl.
Zwangerschap en bevalling in het buitenland
Zwangerschap en bevalling in het buiteland is verzekerd volgens het Jabes Expat Pakket premie-en
dekkingsoverzicht. Als je besluit om in het buitenland (werkland) te bevallen en er ontstaat een medische
oorzaak om in een ander land onder medische controle te staan of in een ander land te bevallen, dan is er
sprake van repatriëringskosten. Deze kosten zijn voor 100% verzekerd voor de toekomstige moeder, als het
medisch noodzakelijk is voor 1 begeleider en natuurlijk voor het pas geboren kindje terug naar het land van
verblijf.
Bevalling in Nederland
Je kunt vrijwillig ervoor kiezen om in Nederland te bevallen. In dat geval betaalt De Goudse vanuit het Jabes
Expat Pakket 75% van de vluchtkosten (heen en terug) van de moeder en 100% van de vluchtkosten voor de
baby. De kosten voor de partner en eventuele andere kinderen worden niet vergoed.
Verlof in Nederland voor bevalling, langer dan 4 maanden, maar korter 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.
Wij regelen een zorgverzekering bij Pro Life voor je, de basisverzekering + “Mediumpolis”:
-Basiszorgverzekering; zwangerschap en bevalling zijn volledig verzekerd er geldt geen maximum
dekking.
-Mediumpolis; extra vergoedingen voor kosten rondom zwangerschap, bevalling en kraamzorg.
(kijk voor meer informatie 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 persoon/personen
- Nederlandse IBAN rekening waarvan Pro Life de premie moet incasseren

4.

5.

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.

Wij hebben samenwerking met Pro Life en kunnen daardoor een collectieve zorgverzekering met een scherpe
korting op de basiszorgverzekering en aanvullende verzekeringen. Wij hebben bewust voor Pro Life gekozen
vanwege de christelijke identiteit en integriteit van de verzekeraar. Daarnaast kunnen wij gemakkelijk
zendelingen, ontwikkelingswerkers en expats aan- en afmelden bij deze zorgverzekeraar.
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.

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 2020.

Verlof in Nederland voor bevalling, korter dan 4 maanden
Je bent bij een verlof in Nederland voor een bevalling goed verzekerd bij De Goudse Verzekeringen.
In sommige situaties is er een betere dekking bij een Nederlandse zorgverzekeraar en is het administratief
makkelijker. Om die reden adviseren wij bij een verlof in Nederland voor bevalling je toch in te schrijven in de
BRP. Er geldt dan hetzelfde als bij “verlof in Nederland voor bevalling langer dan 4 maanden, maar korter dan
een jaar”.
Zwangerschap en bevalling in het eerste verzekeringsjaar
Zwangerschap en bevallig zijn via de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket in het eerste
verzekeringsjaar verzekerd volgens het premie-en dekkingsoverzicht maar wel met een maximum tot € 2.500,en vanaf het tweede verzekeringsjaar tegen kostprijs. Houd wel rekening met een eigen risico van € 500,- per
jaar voor een gezin. Als er complicaties door de zwangerschap ontstaan geldt het maximum van het eerste jaar
niet. Indien is besloten in het land van verblijf te bevallen en er ontstaat een medische noodzaak om in een
ander land onder medische controle te staan of in een ander land te bevallen, dan is er sprake van
repatriëringskosten. Deze kosten zijn voor 100% verzekerd voor de toekomstige moeder en natuurlijk voor het
pasgeboren kindje terug naar het land van verblijf.
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.
Vragen
Hierboven staan de algemene richtlijnen beschreven bij zwangerschap en bevalling tijdens de uitzending. Heb
je nog andere vragen, laat het ons dan gerust weten.
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