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Dit zijn de vergoedingen van de Tweelandenpolis. Deze zijn specifiek bestemd voor personen die wonen in een EU-/EER-
land of Zwitserland. En die werkzaam zijn voor een Nederlandse werkgever en die tevens basisverzekeringsplichtig zijn.

Buitenland
1 Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot naar het land van herkomst (repatriëring)

Wij vergoeden de kosten van:

medisch noodzakelijk ziekenvervoer per taxi, per ambulance of per vliegtuig, die voortvloeit uit spoedeisende zorg vanuit een EU-/EER-land ofa.
Zwitserland naar een zorginstelling in het land van herkomst;
medisch noodzakelijk ziekenvervoer per taxi, per ambulance of per vliegtuig, bij een langdurige ziekenhuisopname, - ziekte, - of medischeb.
behandeling vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het land van herkomst;
vervoer van het stoffelijk overschot van een EU-/EER-land of Zwitserland naar het land van herkomst.c.

Voorwaarde voor vergoeding

Zilveren Kruis Alarmcentrale uitgevoerd door Eurocross moet vooraf toestemming hebben gegeven en het vervoer regelen.

Aanvullend Dekking

Tweelandenpolis 100%

Overig
2 Verplicht eigen risico

Wij vergoeden de kosten die vallen onder het verplicht eigen risico van de basisverzekering.

Aanvullend Dekking

Tweelandenpolis 100%



Wij helpen
u graag verder

Kijk op zk.nl/contact

Voor een overzicht van alle contactmogelijkheden

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken?

Wij zijn bereikbaar op 071 751 00 51

Op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur
(Extra: zaterdag 12 november van 9.00 tot 17.30 uur en 31 december van 8.00 tot 17.00 uur)

Schrijven kan natuurlijk ook

Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Er zijn informatiedocumenten over uw zorgverzekering beschikbaar.
U kunt deze documenten bekijken en downloaden via
zk.nl/informatiedocument. Heeft u vragen belt u dan 071 751 00 51.

Kijk op zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de niet-
gecontracteerde zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement
Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis, de
polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen.
U kunt de informatie ook bij ons opvragen.

Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht
(KvK 06088185, AFM 12000646) de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis is Achmea
Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647) de verzekeraar.
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