Kijk op www.agisweb.nl/buitenland
voor meer informatie

Agis helpt u
met zorg
ook in Marokko

Goed verzekerd
in het buitenland
Reist u wel eens naar Marokko? Bijvoorbeeld voor vakantie,
om familie te bezoeken of voor werk? Dan kan het gebeuren
dat u medische hulp nodig heeft. Hulp die niet kan wachten
tot u terug bent in Nederland.
Of misschien gaat u speciaal voor een medische behandeling naar Marokko? Of heeft u
zorg nodig in Marokko die u ook in Nederland nodig heeft zoals een dialysebehandeling?
Bekijk voor u op reis gaat welke kosten uw basisverzekering, aanvullende verzekering en
reisverzekering vergoeden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Want zorg in
Marokko is vaak duurder dan u denkt.

Kijk op www.agisweb.nl/buitenland
voor meer informatie

Spoedeisende zorg
De kans is groot dat uw reis plezierig verloopt. Toch kan er altijd iets gebeuren. Wordt u
ziek of heeft u een ongeluk op vakantie? Dan is het goed om te weten dat de basisverzekering de kosten dekt.

Wat krijgt u vergoed?
Zorg in Marokko is soms duurder dan in Nederland. Daarom vergoedt de basisverzekering
deze zorg tot hetzelfde bedrag als in Nederland. Is de behandeling in Marokko duurder
dan in Nederland? Dan moet u zelf het resterende deel betalen. Dat bedrag kan flink
oplopen. Daarom is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Of
een reisverzekering die ook medische kosten dekt. Dan krijgt u de extra kosten die u zelf
betaalt bij uw behandeling in Marokko terug. En dat is wel zo prettig. Stel dat u op
vakantie in Marokko in het ziekenhuis terecht komt en de behandeling kost
€ 1.000,- per dag en de basisverzekering vergoedt € 500,- per dag, dan moet u zonder een
aanvullende verzekering € 500,- bijbetalen.
Agis helpt u graag met goede zorg. Daarom vergoeden wij alleen de zorg die ook in
Nederland beschikbaar is. Zogeheten experimentele behandelingen die u in Marokko
soms kunt krijgen vergoeden wij daarom niet. Zo weten we zeker dat u ook in Marokko
goed geholpen wordt.

Wat doet u bij spoedgevallen?
Ziek worden is erg vervelend – helemaal als u op
reis bent. Toch kan er altijd wat gebeuren. Moet u
met spoed worden behandeld in Marokko? Bel dan
altijd eerst het Agis servicecentrum in Marokko op
+00 212 (0) 5 22 39 40 40. Zij staan dag en nacht
voor u klaar.
Bij een ziekenhuisopname bent u zelfs verplicht ons
servicecentrum in te lichten. Zo kunnen wij u ook in
Marokko helpen met de juiste zorg. En weet u zeker
dat u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Agis heeft namelijk een eigen servicecentrum in
Marokko. De medewerkers zijn 7 dagen per week 24
uur per dag bereikbaar. Zij helpen u graag bij al uw
vragen. Bijvoorbeeld als u een arts wilt bezoeken,
of wanneer u advies nodig heeft over een medische
behandeling. Ze zoeken het beste ziekenhuis in uw
omgeving. En ze helpen u met de betaling van
ziekenhuiskosten. Heeft u een aanvullende
verzekering of een reisverzekering met medische
dekking? Dan hoeft u meestal niets voor te
schieten. Het Agis servicecentrum zorgt dat de
zorgverlener in Marokko betaald wordt.

Wat doet u bij
niet-spoedeisende zorg
Heeft u zorg nodig in Marokko die u ook in Nederland nodig
heeft zoals een dialysebehandeling? Of heeft u zorg nodig
die u ook in Nederland kunt krijgen, maar waarvoor u liever
in Marokko behandeld wilt worden?
Dan is er sprake van niet-spoedeisende zorg en dat noemen we dan planbare zorg. Bij
planbare zorg moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Dus neem voor planbare zorg
altijd contact met ons op voordat u op reis gaat.

Wat vergoedt de basisverzekering?
Hoeveel zorgkosten u terugkrijgt, hangt af van uw basisverzekering. U krijgt een deel of
het hele bedrag vergoed. Op uw polisblad ziet u welke basisverzekering u heeft.
Heeft u een Agis Basispolis Basic? Deze basisverzekering dekt alleen de kosten voor
zorgverleners waar Agis afspraken mee heeft gemaakt. In het buitenland maken wij geen
afspraken. Daarom krijgt u bij de Agis Basispolis Basic maar 80% of 90% van het Nederlandse tarief vergoed. Heeft u een Agis Basispolis met vrije zorgkeuze? Dan vergoeden wij
hetzelfde bedrag als bij een behandeling in Nederland.

Alle andere kosten vergoedt uw basisverzekering niet. Bijvoorbeeld ziekenhuiskosten die
hoger zijn dan het maximale Nederlandse tarief. Dat bedrag moet u dus zelf betalen. Net
als uw reis- en verblijfkosten in Marokko.

Wat vergoedt de aanvullende verzekering?
De aanvullende verzekering van Agis vergoedt in Marokko alleen behandelingen voor
mondzorg, fysiotherapie en brillen. Kijk voor de voorwaarden in de polisvoorwaarden.
Uw reis- en verblijfkosten in Marokko krijgt u niet vergoed en moet u dus zelf betalen.

Vooraf toestemming noodzakelijk
Gaat u voor planbare zorg naar Marokko? Dan moet u Agis om toestemming vragen.
Hierbij maakt Agis verschil tussen een dagbehandeling en een klinische behandeling. Bij
een klinische behandeling ligt u langer dan één dag in het ziekenhuis. Bij beide soorten
behandelingen heeft u altijd een verwijsbrief van uw arts nodig. Moet u voor een langere
tijd in het ziekenhuis blijven? Dan hebben wij meer informatie nodig. Bijvoorbeeld uw
medisch rapport uit Nederland. In dit rapport staat alle informatie die ons servicecentrum
in Marokko nodig heeft. U kunt deze gegevens opsturen of doorbellen naar het Agis
servicecentrum in Marokko.
Hebben wij al uw gegevens ontvangen? Dan vertellen wij u zo snel mogelijk of uw behandeling wordt vergoed. Wanneer u onze goedkeuring heeft voor een behandeling in Marokko,
hoeft u de rekening niet voor te schieten. Reis- en verblijfkosten krijgt u niet vergoed.

Gaat u voor een behandeling naar het buitenland
neemt u dan vooraf contact met ons op

Servicecentrum Marokko
Agis is de enige Nederlandse zorgverzekeraar met een eigen servicecentrum in Marokko. Ons servicecentrum is in Casablanca. Vanuit hier helpen onze medewerkers jaarlijks duizenden mensen die in Marokko
medische zorg nodig hebben.
Bij gezondheidsproblemen in het buitenland verloopt de communicatie vaak minder makkelijk dan thuis.
Daarom helpt het Agis servicecentrum u daarbij. De medewerkers in ons servicecentrum luisteren naar uw
verhaal en spreken de taal. Zodat ze u zo goed mogelijk kunnen helpen. Met al uw vragen over gezondheid
kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht bij de medewerkers van ons servicentrum. Zij kunnen u
helpen in drie talen: Arabisch, Berbers en Frans.

Wilt u meer informatie over zorg in Marokko? Bijvoorbeeld over dialyse- of mondzorg?
Kijk op www.agisweb.nl/buitenland. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen. Met Agis bent
u verzekerd van uitstekende zorg – ook in Marokko. Dat geeft u een gerust gevoel.

Het servicecentrum helpt u graag
wanneer u zorg nodig heeft in Marokko

Reisverzekering
zorgeloos op reis
Doorlopende reisverzekering
Wilt u zeker weten dat u ook in het buitenland goed verzekerd bent voor alle soorten
schade? Dan is de permanente reisverzekering van Centraal Beheer Achmea een slimme
keuze. Dit pakket is vooral voordelig als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat. Ook
sluit de reisverzekering uitstekend aan op uw Agis zorgverzekering. Want als u al een
aanvullende verzekering heeft bij Agis, hoeft u geen medische kosten in de reisverzekering
te verzekeren. Uw aanvullende verzekering dekt spoedeisende zorg in het buitenland dan al.
Heeft u alleen een Agis basisverzekering? Dan raden wij u aan om in uw reisverzekering
de medische kosten te verzekeren. Dan weet u ook dat bij spoedeisende zorg u zich geen
zorgen hoeft te maken.
Tijdelijke reisverzekering
Of er nou wat gebeurt binnen Nederland of in het buitenland – de tijdelijke reisverzekering
van Agis dekt de kosten. U sluit deze verzekering af voor de duur van uw vakantie. Uw
bagage is dan verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Kinderen tot 5 jaar zijn
gratis meeverzekerd. Ook bij deze reisverzekering kunt u kiezen om medische kosten te
verzekeren als u alleen een Agis basisverzekering heeft.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Onze medewerkers van de Agis reislijn
helpen u graag. U kunt ze bellen via 0900 202 29 08 (€ 0,03 p/min, op werkdagen van
08.30 - 18.00 uur).

Contactgegevens
Heeft u algemene vragen over Agis en
specifieke vergoedingen? Bel vanuit
Nederland 0900 86 85 (€ 0,03 p/min) en vanuit
het buitenland +31 (033) 33 330 11 11.
Onze klantenservice helpt u graag verder.
Voor vragen in het Arabisch kunt u bellen
met 033 330 40 77.

Spoedeisende hulp
Voor spoedgevallen belt u de Agis
alarmcentrale (Eurocross Assistance).
Onze medewerkers staan 24 uur per dag,
7 dagen per week voor u klaar via
+31 (0)71 364 18 50.

Agis Servicecentrum
Voor spoedeisende en planbare
zorg in Marokko
Servicecentrum Marokko
Agis Servicecentrum Marokko,
24 uur per dag 7 dagen per week
bereikbaar:
Telefoon: 00 212 (0) 5 22 39 40 40
Mobiel 1: 00 212 (0) 673 66 51 12
Mobiel 2: 00 212 (0) 673 66 51 13
Machtigingen aanvragen
E-mail:
m2@agisweb.nl
Post:
Agis Zorgverzekeringen
Afdeling Machtigingen,
Zorg ZVA 14
Postbus 19
3800 HA Amersfoort

Internet

a.087pr70.13.1

www.agisweb.nl/buitenland

Agis maakt deel uit van Achmea

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen
rechten worden verleend.

