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Stel uw Cigna expatplus verzekering samen

Kies uw aanvullende 
verzekering(en)
Tandverzorging

Levensverzekering

Overlijden en Invaliditeit t.g.v. Ongeval 

Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid 

Blijvende Arbeidsongeschiktheid

+Kies uw basisverzekering
U kunt kiezen uit 3 formules:  

Globe | Orbit | Universe 

U kunt kiezen uit 2 verzekeringsgebieden:

• Wereldwijd

• Wereldwijd exclusief de VS, Canada, China, Hong Kong en Singapore 

U bepaalt zelf uw eigen risico: 

• € 0, £ 0, $ 0 en CHF 0

•  € 100, £ 65, $ 125 en CHF 150 (enkel van toepassing op Globe en Orbit)

• € 300, £ 200, $ 375 en CHF 450 

•  € 500, £ 325, $ 625 en CHF 750 (enkel van toepassing op Universe)

• € 1.000, £ 650, $ 1.250 en CHF 1.500

Meer info en online offerte op www.expatplus.com

De Cigna expatplus troeven op een rijtje

1. U geniet een zeer uitgebreide dekking

De basisverzekering van Cigna expatplus is zeer uitgebreid en 

bevat hospitalisatie, niet-klinische (ambulante) verzorging, 

repatriëring en bijstand. Voorafbestaande en chronische 

aandoeningen zijn gedekt na acceptatie.

2. U kiest de formule die bij u past

Met de verschillende bouwstenen van Cigna expatplus stelt u 

een verzekering samen die aansluit bij uw wensen.

3. Wij betalen uw facturen rechtstreeks aan de 
zorgverlener

Cigna expatplus betaalt in bijna alle gevallen van hospitalisatie 

uw facturen rechtstreeks aan de medische zorgverleners en 

regelt alle administratieve formaliteiten. Zo komt u niet voor 

onverwachte kosten te staan.

4. U kiest uw medische zorgverlener

U kiest vrij uw arts, ziekenhuis of andere medische specialist.

5. U krijgt toegang tot de beste medische 
zorgverleners wereldwijd

U kunt gebruik maken van ons wereldwijd netwerk van maar 

liefst 10.000 kwalitatieve medische zorgverleners in 192 landen.

6. U maakt gratis gebruik van onze online diensten

U kunt online uw polisgegevens bekijken, onze terugbetalingen 

raadplegen of een medische zorgverlener opzoeken uit ons 

wereldwijd netwerk.

7. Wij staan voor u klaar 24 uur per dag, 7 dagen per 
week

Ons meertalig team van ons Contact Center is 24 uur per dag, 7 

dagen per week bereikbaar.

8. U ontvangt uw persoonlijk aansluitingskaartje

Dit gepersonaliseerde kaartje bevat alle nuttige contactgegevens 

en garandeert een vlotte opname in het ziekenhuis.

9. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring

Al sinds 1958 staat de zorg voor ‘onze’ expats centraal. Ruim 

400.000 verzekerden, verspreid over 192 landen rekenen op ons.

10. 98% van onze planleden is bijzonder tevreden.
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BASISVERZEKERING
Internationale Medische Verzekering en Bijstand
De hieronder vermelde vergoedingen gelden per verzekerde per verzekeringsjaar, tenzij anders vermeld.  

Voor volledige informatie over de vergoedingen kunt u de Algemene Voorwaarden raadplegen op www.expatplus.com. 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Maximale vergoeding per verzekerde en per
verzekeringsjaar

€ 1.000.000
£ 650.000
$ 1.250.000
CHF 1.500.000

€ 1.500.000
£ 1.000.000
$ 1.875.000
CHF 2.250.000

€ 3.000.000
£ 2.000.000
$ 3.750.000
CHF 4.500.000

Verzekeringsgebied Wereldwijd

Wereldwijd exclusief de VS, Canada, China, Hong Kong en Singapore 1

Eigen Risico Niet-klinische Medische Behandelingen 
per verzekerde en per verzekeringsjaar

€ 0 - £ 0 - $ 0 - CHF 0
€ 100 - £ 65 - $ 125 - CHF 150
€ 300 - £ 200 - $ 375 - CHF 450
€ 1.000 - £ 650 - $ 1.250 - CHF 1.5002

€ 0 - £ 0 - $ 0 - CHF 0
€ 100 - £ 65 - $ 125 - CHF 150
€ 300 - £ 200 - $ 375 - CHF 450
€ 1.000 - £ 650 - $ 1.250 - CHF 1.5002

€ 0 - £ 0 - $ 0 - CHF 0
€ 300 - £ 200 - $ 375 - CHF 450
€ 500 - £ 325 - $ 625 - CHF 750
€ 1.000 - £ 650 - $ 1.250 - CHF 1.500

1. Ziekenhuisopname (dagziekenhuis en met overnachting in het ziekenhuis)

Kamer & verblijf 
(kennisgeving vooraf is altijd vereist)

100% kamer met twee bedden 
 of 80% standaard 
éénpersoonskamer

100% standaard 
éénpersoonskamer

100% standaard 
éénpersoonskamer

Artsenhonoraria (chirurg, anesthesist) 100% 100% 100%

Medische kosten verbonden aan de
ziekenhuisopname (medische beeldvorming,
geneesmiddelen en verbanden, gebruik van 
operatiezaal)

100% 100% 100%

Verblijf in Intensive Care (IC) 100% 100% 100%

Herstel en rehabilitatie (verblijf en zorg)
(indien verblijf volgt onmiddellijk na 
ziekenhuisopname)

Niet vergoed Niet vergoed
100% 
(max. 28 dagen)

Verblijfskosten ouders voor kind < 16 100% max. € 1.500
100% max. £ 1.000
100% max. $ 1.875
100% max. CHF 2.250

100% max. € 1.500
100% max. £ 1.000
100% max. $ 1.875
100% max. CHF 2.250

100% max. € 1.500
100% max. £ 1.000
100% max. $ 1.875
100% max. CHF 2.250

2. Niet-klinische medische behandelingen (Ambulante Zorgen)

Honoraria artsen (huisarts, specialist) 80% 90% 100%

Diagnostische tests, labotests, medische 
beeldvorming (x-ray, MRI- en CT-scans)

80% 90% 100%

Geneesmiddelen op voorschrift 80% 90% 100%

Fysiotherapie (kinesitherapie) 80% max. € 1.000
80% max. £ 650
80% max. $ 1.250
80% max. CHF 1.500

90% max. € 2.000
90% max. £ 1.300
90% max. $ 2.500
90% max. CHF 3.000

100% max. € 3.000
100% max. £ 2.000
100% max. $ 3.750
100% max. CHF 4.500

Preventieve onderzoeken 
• Routineonderzoek (check-up)
• Oogonderzoek 
• Mammogram
• Uitstrijkje
• PSA-test

100% max. € 600
100% max. £ 400
100% max. $ 750
100% max. CHF 900

100% max. € 800
100% max. £ 535
100% max. $ 1.000
100% max. CHF 1.200

100% max. € 1.000
100% max. £ 650
100% max. $ 1.250
100% max. CHF 1.500

Vaccinaties 100% max. € 200
100% max. £ 130
100% max. $ 250
100% max. CHF 300

100% max. € 400
100% max. £ 270
100% max. $ 500
100% max. CHF 600

100% max. € 600
100% max. £ 400
100% max. $ 750
100% max. CHF 900

Alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, 
acupunctuur, chiropractie en osteopathie

80% max. € 1.000
80% max. £ 650
80% max. $ 1.250
80% max. CHF 1.500

90% max. € 2.000
90% max. £ 1.300
90% max. $ 2.500
90% max. CHF 3.000

100% max. € 3.000
100% max. £ 2.000
100% max. $ 3.750
100% max. CHF 4.500

Therapieën 
• Ergotherapie 
• Logopedie en spraaktherapie
• Psychiatrische ambulante zorg

Niet vergoed 50% max. € 1.000
50% max. £ 650
50% max. $ 1.250
50% max. CHF 1.500

50% max. € 2.000
50% max. £ 1.300
50% max. $ 2.500 
50% max. CHF 3.000

1 Medische kosten opgelopen in de VS, Canada, China, Hong Kong en Singapore, als een rechtstreeks gevolg van een ongeval of medische urgentie zijn gedekt tijdens verblijven van maximaal 90 
dagen per verzekeringsjaar.

2 Deze franchise kan enkel gekozen worden binnen een individueel contract.
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GLOBE ORBIT UNIVERSE

3. Overige medische behandelingen
Zwangerschap en bevalling (wachtperiode van 10 maanden
van toepassing)3

• Zwangerschap 

• Infertiliteit en sterilisatie
 (IVF, ICSI, AI en andere gelijkaardige behandelingen)  

(limiet per levensduur)

• Bevalling (zonder complicaties)

• Bevalling (met complicaties)

Vergoeding volgens type
Niet-klinische Medische
Behandelingen 

Niet vergoed

80% max. € 5.000 
80% max. £ 3.250 
80% max. $ 6.250 
80% max. CHF 7.500
(100% indien thuisbevalling )

zie 1. Ziekenhuisopname

Vergoeding volgens type
Niet-klinische Medische
Behandelingen 

Niet vergoed

100% max. € 7.500
100% max. £ 5.000
100% max. $ 9.375
100% max. CHF 11.250

zie 1. Ziekenhuisopname

Vergoeding volgens type
Niet-klinische Medische
Behandelingen

100% max. € 16.800  
  (4x € 4.200)
100% max. £ 11.200   
  (4x £ 2.800)
100% max. $ 21.000 
  (4x $ 5.250)
100% max. CHF 25.200
  (4x CHF 6.300)

100% max. € 10.000
100% max. £ 6.500
100% max. $ 12.500
100% max. CHF 15.000

zie 1. Ziekenhuisopname

Oncologie (met uitzondering van alle experimentele behandelingen)

• Hospitalisatie en chemo- of radiotherapie

• Andere kosten

100%

zie 2. Niet-klinische 
Medische Behandelingen

100%

zie 2. Niet-klinische 
Medische Behandelingen

100%

zie 2. Niet-klinische 
Medische Behandelingen

Chronische en voorafbestaande aandoeningen4 Vergoed Vergoed Vergoed

AIDS / HIV-behandeling

• Ziekenhuisopname

• Niet-klinische Medische Behandelingen

100%

80%

100%

90%

100%

100%

Thuisverpleging 80% max. € 160 / dag
80% max. £ 110 / dag
80% max. $ 200 / dag
80% max. CHF 240 / dag
(max. 60 dagen)

90% max. € 180 / dag
90% max. £ 120 / dag
90% max. $ 225 / dag
90% max. CHF 270 / dag
(max. 60 dagen)

100% max. € 200 / dag
100% max. £ 135 / dag
100% max. $ 250 / dag
100% max. CHF 300 / dag
(max. 100 dagen)

Orgaantransplantatie
(kosten voor de donor zijn uitgesloten – kennisgeving vooraf is vereist)

100% max. € 100.000 
100% max. £ 65.000
100% max. $ 125.000
100% max. CHF 150.000

100% max. € 125.000
100% max. £  83.500
100% max. $ 156.250
100% max. CHF 187.500

100% max. € 150.000
100% max. £ 100.000
100% max. $ 187.500
100% max. CHF 225.000

Nierdialyse (met uitzondering van alle experimentele
behandelingen)

100% 100% 100%

Lokale ambulance (naar dichtstbijzijnd ziekenhuis) 100% max. € 1.500
100% max. £ 975
100% max. $ 1.875
100% max. CHF 2.250

100% max. € 3.000
100% max. £ 1.950
100% max. $ 3.750
100% max. CHF 4.500

100% max. € 4.500
100% max. £ 3.000
100% max. $ 5.625
100% max. CHF 6.750

Tandheelkundige zorgen ten gevolge van een ongeval

• Tandheelkundige noodbehandeling

• Tandchirurgie

100% max. € 750 
100% max. £ 500
100% max. $ 950
100% max. CHF 1.125

100% max. € 2.000
100% max. £ 1.300
100% max. $ 2.500
100% max. CHF 3.000

100% max. € 1.000
100% max. £   650
100% max. $ 1.250
100% max. CHF 1.500

100% max. € 2.500
100% max. £ 1.625
100% max. $ 3.125
100% max. CHF 3.750

100% max. € 1.250
100% max. £ 850
100% max. $ 1.575
100% max. CHF 1.875

100% max. € 3.000
100% max. £ 2.000
100% max. $ 3.750
100% max. CHF 4.500

Psychiatrische zorgen

• Ziekenhuisopname

• Niet-klinische Medische Behandelingen

Niet vergoed

zie 2. Niet-klinische Medische 
Behandelingen: Therapieën

90% max. € 10.000
90% max. £ 6.500
90% max. $ 12.500
90% max. CHF 15.000

zie 2. Niet-klinische Medische 
Behandelingen: Therapieën

100% max. € 20.000
100% max. £ 13.500
100% max. $ 25.000
100% max. CHF 30.000

zie 2. Niet-klinische Medische 
Behandelingen: Therapieën

3 Voor particulieren en bedrijven met medische selectie.
4 De acceptatie van uw dossier is onderworpen aan een medische vragenlijst en het advies van een medisch raadgever. Geen medische selectie voor bedrijven met meer dan 10 expats is mogelijk. 

Chronische en voorafbestaande aandoeningen worden vergoed op grond van de maximale vergoedingen van uw gekozen dekking indien goedgekeurd door de medisch raadgever op het tijdstip 
van uw acceptatie.
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Meer info en online offerte op www.expatplus.com

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Optiek (brillenglazen, brilmonturen, contactlenzen) 80% max. € 100
80% max. £ 65
80% max. $ 125
80% max. CHF 150

90% max. € 200
90% max. £ 135
90% max. $ 250
90% max. CHF 300

100% max. € 300
100% max. £ 200
100% max. $ 375
100% max. CHF 450

Medische hulpmiddelen 
(hoorapparaten en orthopedische hulpmiddelen)

80% max. € 1.500
80% max. £ 1.000
80% max. $ 1.875
80% max. CHF 2.250

90% max. € 2.500
90% max. £ 1.650
90% max. $ 3.125
90% max. CHF 3.750

100% max. € 3.000
100% max. £ 2.000
100% max. $ 3.750
100% max. CHF 4.500

Palliatieve zorgen 80% max. € 40.000
80% max. £ 26.600
80% max. $ 50.000
80% max. CHF 60.000

90% max. € 45.000
90% max. £ 30.000
90% max. $ 56.000
90% max. CHF 67.000

100% max. € 50.000
100% max. £ 33.300
100% max. $ 62.500
100% max. CHF 75.000

4. Medische bij repatriëring, ziekte en onvoorziene gebeurtenissen

Repatriëringshulp

• organisatie en vergoeding van uw terugkeer of uw vervoer naar een 
ziekenhuis

• organisatie en vergoeding van de terugkeer van een verzekerde 
begeleider en minderjarige kinderen 

• vergoeding van uw verblijfskosten en die van uw verzekerde 
familieleden of die van een verzekerde persoon die u begeleidt

100%

100%

100% 
tot maximaal € 100 / £ 65 / $ 125  / CHF 150 per dag met een maximum van 10 dagen

Ziekenhuisopname ter plaatse

• vergoeding van de kosten voor de aanwezigheid van een familielid in 
het ziekenhuis:

• heen- en terugreis
• verblijfskosten ter plaatse tot aan uw repatriëring

100% 
tot maximaal € 100 / £ 65 / $ 125  / CHF 150 per dag met een maximum van 10 dagen

Kosten van opsporings- en reddingsacties tot maximaal per verzekerde en per schadegeval: € 1.500 / £ 1.000 / $ 1.875 / CHF 2.250

Hulpverlening bij voortijdige terugkeer:
organisatie en vergoeding van transportkosten

100%

Hulpverlening in geval van onderbreking in een professionele
opdracht van de verzekerde:
vergoeding van transportkosten van de collega die de verzekerde
vervangt

100%

Sturen van geneesmiddelen die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn 100%

Hulpverlening voor ‘onvoorziene gebeurtenissen’

• Communicatie met uw familie of het bedrijf waar u werkt

• diefstal van identiteitspapieren, bank- en kredietkaarten, reistickets 
of professionele documenten

• geldvoorschot in het buitenland

100% tot maximaal € 400 / £ 260 / $ 500 / CHF 600 per verzekerde en per 
verzekeringsperiode/per gebeurtenis

Psychologische ondersteuning:
in geval van ernstig trauma ingevolge ‘een ziekte of een ongeval / een
gedekt ongeval’

tot maximaal twee telefonische gesprekken per verzekerde en per verzekeringsperiode

Hulpverlening bij het overlijden van een verzekerde

• vervoer stoffelijk overschot

• begrafeniskosten vereist voor transport

• extra reiskosten van de verzekerde familieleden van de overledene of 
van een verzekerde 

• begrafenis ter plaatse

• begrafeniskosten vereist voor transport

100%

tot maximaal € 3.000 / £ 2.000 / $ 3.750 / CHF 5.500 per persoon en per schadegeval

100%

100%

tot maximaal € 3.000 / £ 2.000 / $ 3.750 / CHF 5.500 per persoon en per schadegeval
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AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Tandverzorging
BASIC COMPREHENSIVE

Maximale jaarlijkse vergoeding per verzekerde € 3.000
£ 2.000
$ 3.750
CHF 4.500

€ 5.000
£ 3.250
$ 6.250
CHF 7.500

Basistandverzorging (periodieke controles, basisbehandelingen) 80% max. € 1.500
80% max. £ 1.000
80% max. $ 1.875
80% max. CHF 2.250

100% max. € 2.500
100% max. £ 1.625
100% max. $ 3.125 
100% max. CHF 3.750

Ingrijpende tandheelkunde (orthodontische behandeling, tandprothesen,
bruggen en implantaten)
Orthodontie is alleen gedekt indien gestart vóór de leeftijd van 15 jaar.
Wachtperiode voor particulieren van 12 maanden voor alle ingrijpende tandheelkundige 
zorgen.

60% max. € 1.500
60% max. £ 1.000
60% max. $ 1.875
60% max. CHF 2.250

80% max. € 2.500
80% max. £ 1.625
80% max. $ 3.125
80% max. CHF 3.750

Levensverzekering

De Levensverzekering biedt financiële zekerheid in het onfortuinlijke geval dat de hoofdverzekerde of zijn/haar verzekerde partner 

zou overlijden. U kunt de financiële toekomst van uw familie verzekeren voor een bedrag van maximaal € 500.000/£ 325.000/ 

$ 625.000/CHF 750.000.

Overlijden en Invaliditeit t.g.v. Ongeval

De verzekering Overlijden en Invaliditeit t.g.v. een Ongeval beschermt uw expats en hun gezin tegen de financiële gevolgen van een 

ongeval door de betaling van een kapitaal. De omvang van dit kapitaal bepaalt u zelf, maar bedraagt min. € 50.000/£ 32.500/ 

$ 62.500/CHF 75.000 en max. € 500.000/£ 325.000/$ 625.000/CHF 750.000.

• Bij overlijden ten gevolge van een ongeval ontvangen de begunstigden een bedrag dat gelijk is aan het verzekerde kapitaal.

• Bij blijvende invaliditeit van minstens 20% ten gevolge van een ongeval ontvangt de medewerker een bedrag dat gelijk is aan  

het verzekerd kapitaal, vermenigvuldigd met de graad van lichamelijke invaliditeit.
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Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid

Als uw medewerker door ziekte of een ongeval tijdelijk niet meer in staat is om te werken, garandeert de verzekering  

Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid een vast maandelijks inkomen.

• Na een wachtperiode van 90 dagen ontvangt de medewerker een vervangings inkomen van max. € 10.000/£ 6.500/ 

$ 12.500/CHF 15.000 en min. € 1.000/£ 650/$ 1.250/CHF 1.500. U kunt max. 80% van het brutomaandloon verzekeren.

• Het vervangingsinkomen wordt gedurende max. 24 maanden uitgekeerd. Als de medewerker na deze periode nog steeds 

werkongeschikt is, biedt de verzekering Blijvende Arbeidsongeschiktheid een oplossing. 

Blijvende Arbeidsongeschiktheid

Dankzij de verzekering Blijvende Arbeidsongeschiktheid is uw medewerker zeker van een vervangingsinkomen als hij/zij door  

een ongeval of ziekte niet meer kan werken (na twee jaar Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid).

• Het bedrag van de maandelijkse invaliditeitsrente is vrij te bepalen. Deze rente kan max. 80% van het brutomaandinkomen 

bedragen met een minimum van € 1.000/£ 650/$ 1.250/CHF 1.500 en een maximum van € 10.000/£ 6.500/$ 12.500/ CHF 15.000.

• Bij een invaliditeitsgraad lager dan 33,33% wordt er geen rente uitgekeerd.

• Bij een invaliditeitsgraad tussen 33,33% en 66,67% komt de rente overeen met de reële ongeschiktheid.

• Bij een invaliditeit van 66,67% of meer, wordt de rente volledig uitgekeerd. Er wordt eveneens een bijkomend éénmalig bedrag  

van  € 25.000/£ 16.250/$ 31.250/CHF 37.500 bovenop de maandelijkse invaliditeitsrente uitgekeerd, als uw werknemer de hulp van 

derden nodig heeft voor het uitoefenen van dagelijkse handelingen.

• De uitkering van de rente stopt bij het einde van de arbeidsongeschiktheid en uiterlijk op het moment  

dat de medewerker 65 jaar wordt.
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