Informatiekaart Zwangerschap en Bevalling
Wij krijgen vaak vragen over hoe zwangerschap geregeld is op de ziektekostenverzekering van het
Jabes Expat Pakket. Met deze informatiekaart willen wij dat graag toelichten.
Zwangerschap en bevalling in het buitenland
Zwangerschap en bevalling zijn via de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket in het eerste
verzekeringsjaar verzekerd tot € 2.500,- en vanaf het tweede verzekeringsjaar tegen kostprijs voor alle
kosten die gemaakt worden per zwangerschap, van de eerste echo tot en met de bevalling.
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 1 begeleider (indien dat
medisch noodzakelijk is) en natuurlijk voor het pas geboren kindje terug naar het land van verblijf.
Bevalling in Nederland
Je kan daarnaast kiezen om in Nederland te bevallen. In geval van een vrijwillige keuze om in
Nederland te bevallen betaalt de Goudse vanuit de polis 75% van de vluchtkosten (heen en weer) van
de moeder en 100% van de vluchtkosten van de nieuwe baby. De vluchtkosten voor de partner en
eventuele andere kinderen worden niet vergoed.
Als je langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, ben je wettelijk verplicht je in Nederland in te
schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Op het moment van inschrijving ben je
verplicht een Nederlandse zorgverzekering te sluiten.
De Goudse geeft in principe in Nederland een dekking van 4 maanden. Aangezien bij 7 maanden
zwangerschap wordt afgeraden om te vliegen en je als kersverse moeder (en vader) ook vaak nog
enige tijd in Nederland wil blijven (of er een verlof aan plakt), worden de 4 maanden meestal
overschreden. Daarom adviseren wij bij een bevalling in Nederland dat in elk geval de (aanstaande)
moeder zich in Nederland inschrijft bij aankomst in Nederland. Daardoor is zij verplicht een
Nederlandse basiszorgverzekering te sluiten.
Wij bieden als oplossing voor deze eis een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met de
Nederlandse zorgverzekeraar Pro Life, met een scherpe korting op de basiszorgverzekering en de
aanvullende verzekeringen. Wij hebben bewust voor Pro Life gekozen vanwege de christelijke
identiteit en integriteit van de verzekeraar. Daarnaast kunnen wij gemakkelijk zendelingen aan- en
afmelden bij deze zorgverzekeraar.

De 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 meest uitgebreide tandartsverzekering.
Een aanvullend pakket bij Pro Life biedt extra vergoedingen voor kosten rondom zwangerschap,
bevalling en kraamzorg: voor een aanstaande moeder is daarom de Mediumpolis van Pro Life zeker de
moeite waard.
Binnen de basiszorgverzekering zijn de zwangerschap en de bevalling volledig verzekerd en geldt geen
maximum dekking. Daarnaast zijn zaken als kraampakketten en kraamzorg in de aanvullende pakketten
goed verzekerd.
Graag horen wij tijdig de datum van inschrijving in de BRP, het Burger Service Nummer (BSN,
voorheen Sofi-nummer) van de ingeschreven personen, op welk adres jullie wonen en van welke
privérekening Pro Life de premie kan incasseren.
Wij regelen na ontvangst van de benodigde gegevens dat voor de betreffende personen de
Nederlandse basiszorgverzekering inclusief eventuele aanvullende verzekeringen wordt aangevraagd
en dat het onderdeel ziektekosten (tijdelijk) van het Jabes Expat Pakket wordt verwijderd, zodat geen
dubbele premie wordt betaald.
Geef daarnaast enkele weken voor terugkeer naar het zendingsveld de uitschrijfdatum aan ons door,
zodat wij de verzekering(en) bij Pro Life kunnen beëindigen en het onderdeel ziektekosten op het
Jabes Expat Pakket kunnen toevoegen.
Het is van groot belang dat wij op de hoogte worden gesteld van een geboorte, zodat wij het kindje
zowel bij Pro Life als bij De Goudse kunnen aanmelden.
Het kindje wordt door ons aangemeld op de basiszorgverzekeringpolis bij Pro Life, daarnaast geven wij
de gegevens door aan De Goudse, zodat bij het vertrek naar het buitenland ook het onderdeel ziektekosten voor het kindje kan worden toegevoegd.
Belasting
Je kunt tijdens je verlof problemen ondervinden met De Belastingdienst als je je tijdelijk inschrijft in
de BRP over bijvoorbeeld een belastingaangifte, naheffingen of toeslagen. We adviseren je daarom
om professioneel belastingadvies in te winnen. Wij verwijzen je graag door naar een gespecialiseerd
belastingadviseur voor expatriates, zodat je nare verrassingen kan voorkomen.
Jabes Verzekeringen
Hierboven staan de algemene richtlijnen beschreven bij zwangerschap en bevalling tijdens de
uitzending. Natuurlijk kunnen er ook specifieke vragen zijn. Neem daarvoor contact met ons op!
We zijn je graag tot dienst.
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