ZIEKTEKOSTENVERZEKERING IN SPANJE
OP welke manier verschillen de Spaanse ziektekostenverzekeringen?
In Spanje varieert het verzekeringsaanbod aanzienlijk in dekking en prijs. Kort gezegd gaat de Spaanse particuliere zorgverzekeraar ervan
uit dat elke persoon in het kader van de door de staat aangeboden Seguridad Social al een basisverzekering heeft en deze alleen hoeft te
worden aangevuld.

HOE verschillen de systemen?

Voordat u een particuliere ziekteverzekering afsluit, is het be-

In principe is elke werknemer of zelfstandige ook automatisch ver-

langrijk om ter vergelijking offertes te laten maken en de verze-

zekerd tegen ziektekosten onder Seguridad Social. De particuliere

keringsvoorwaarden te vergelijken. Belangrijke keuzecriteria zijn

aanvullende verzekering vormt feitelijk altijd slechts een aanvulling

bijvoorbeeld:

op de bescherming van de staat.
Wat zijn de wachttijden?
Er worden twee verschillende systemen van particuliere ziek-

Is preventief onderzoek inbegrepen?

teverzekeringen aangeboden:

Uitsluitingen van kostbare behandelingen (dialyse, AIDS etc.)

Opties met een beperkte keuze van artsen en klinieken (deze

Uitsluitingen als gevolg van eerdere ziektes?

hebben directe overeenkomsten met de betreffende zorgverzekeraar). Hierbij worden de kosten van de artsen en klinieken voor

Veel verzekeraars hanteren ook een leeftijdsgrens voor toelating

100% rechtstreeks bij de verzekeraar afgerekend.

of zelfs een vaste jaarlijkse maximale vergoeding. Iberia Verze-

Zoals hierboven, maar met wereldwijd vrije keuze van artsen

keringsmakelaars biedt u niet alleen toegang tot de beste me-

en klinieken. Bij de wereldwijd vrije keuze van de arts betaalt de

dische zorg, maar ook een optimale verzekeringsbescherming.

patiënt vooruit en ontvangt hij 80% van het factuurbedrag terug-

Laat u door ons professioneel adviseren.

betaald. Zo worden ook de behandelingen door internationale specialisten van uw keuze afgedekt.
WAT omvatten de systemen?
Volledige verzekeringsdekking in Spanje.
Bovendien omvat de Spaanse ziekteverzekering een wereldwijde reisverzekering, zodat u op vakantie beschermd bent bij
acute ziekte of een ongeval (inclusief repatriëring, begeleiding
van familieleden, etc.).
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