
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

sinds 1935

Uw gezondheid in goede handen



Particuliere ziektekostenverzekeringen voor expats

De voordelen van onze ervaring in het 

bedienen van de expatmarkt samen met 

de beste dokters,  de nieuwste 

technologieën en de persoonlijke 

aandacht zijn beschikbaar wanneer u het 

nodig heeft.

Geniet van de rust die onze exclusieve garanties bieden samen met onze unieke dienstverlening voor expats:

ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Is er iets belangrijker 
dan uw gezondheid?

Garantie voor het leven
Contractuele garantie dat de polis niet 
geannuleerd wordt vanwege ouderdom, 
ziekte of veelvuldig gebruik.

Ervaring
Al meer dan 80 jaar expert 
in de gezondheidzorg.

Geen premieverhoging
vanwege hoge leeftijd. De leeftijdscategorie waarmee 
u start is de leeftijdscategorie waarin u blijft.

Acceptatie tot 79 jaar
Maximum leeftijdscategorie 
(bent u ouder, aarzel niet om ons te contacteren).

Dicht bij u in de buurt
Unieke klantenservice.  Eenvoudig en snelle 
afhandeling van autorisaties.

In uw  eigen taal
Persoonlijke en professionele begeleiding
in uw eigen taal.  Verzekeringsdocumenten 
beschikbaar in verschillende talen.

Uitgebreid netwerk van ASSSA kantoren
Talrijke lokale kantoren, toegewijd aan het 
bedienen van de expatmarkt.

Residentie
Wenst u resident te worden? 
Wij kunnen u verder helpen.

Geen andere kosten
dan 2 € talonkosten  per behandeling.

Eenvoudige betalingsvoorwaarden
Periodieke betaling zonder bijkomende 
kosten of bij jaarlijkse betaling  extra korting.

Betwistbaarheid
Alleen één jaar wachtperiode
voor betwistbaarheid.

Stap over naar ASSSA
Indien u nog over een bestaande 
verzekering beschikt kunnen de 
wachtperiodes  worden weggelaten.

Investeer in uw gezondheid met ASSSA



Uw gezondheid goed verzekerd
Wij zorgen voor uw gezondheid met de voordelen van onze verzekeringen:

Onmiddellijke toegang
tot  particuliere medische diensten 
zonder wachttijden.

Reisbijstandsverzekering
Internationale assistentie tot 12.000 € in spoedgevallen
inclusief repatriëring.

Vanaf de eerste dag
dekking bij algemene geneeskunde, 
specialisten en spoedgevallen.

Privé-kamer
bij medische- en chirurgische opname 
met een extra bed voor uw partner.

24 uur
spoedgevallen.

Medische assistentie thuis
Algemene geneeskunde en verpleging.

Prestigieuze dokters
Vrije keuze binnen de 
ASSSA medische artsenlijst.

Hoogtechnologische diagnose methoden
CAT-scan, Nucleaire Magnetische Resonantie, vasculaire 
hemodynamic, digitale arteriografie, etc.

Preventieve geneeskunde
Uitgebreide jaarlijkse medische
controles en tweede medische opinie. 

Chirurgische ingrepen
zonder wachtlijsten.

De beste particuliere klinieken
Ruime keuzemogelijkheid in 
internationale klinieken en specialisten.

Speciale behandelingen
Oncologie met chemo- en radiotherapie, lasertherapie, 
zuurstoftherapie, bloedtransfusies, fysiotherapie, etc.

Prothesen
Dekking bij prothesen.

Tandartsdekking
Jaarlijkse controle en gebitsreiniging.

Podologie 
6 behandelingen per jaar.

Familieplanning 
en voorbereiding bevalling



Keuze van dekking
Verschillende niveaus voor individuele behoeften

Huisarts en kindergeneeskunde

Medische specialismen

Hoogtechnologische diagnostische middelen (CT, nucleaire magnetische 
resonantie, vasculaire hemodynamica, digitale arteriografie, etc.) (A)

Ziekenhuisopname:

Spoedopname (tot aan de diagnose) (B)

Medische opname (A)

Pediatrische opname (A)

Verloskunde bevalling inclusief medicatie (C)

Intensief care (postoperatief) inclusief medicatie

Intensief care (stationair) (A)

Psychiatrie (A)

Kunstnier in peritoneale dialyse in acuut nierfalen (A)

Klinische oncologie: Specialist, diagnose en operatie

Revalidatie en Fysiotherapie

Maximum leeftijdscategorie

Ambulance (alleen heenreis) naar de kliniek in spoedgevallen

Geboortevoorbereiding en bevalling

BASIC STANDARD PLUS MASTERDIENSTEN

Chemotherapie (antitumor medicatie)  (A)

Conventionele radiotherapie met Electro Lineaire Versneller  (A)

Chirurgische opname  inclusief medicatie (B)

Klinische Analyse, Radiologie en andere diagnose methoden

Sedatie bij digestieve endoscopieën

Contrasten

3 dagen/proces 3 dagen/proces 3 dagen/proces

3 dagen/proces 3 dagen/proces 5 dagen/proces 7 dagen/proces

3 dagen/proces
Inclusief medicatie 

Jaarlijkse preventieve controle (1) (1) en (2)

Internationale medische assistentie in spoedgevallen 
in het buitenland tot  12.000 €. Inclusief repatriëring.

74 jaar79 jaar 74 jaar 74 jaar

7 dagen 30 dagen 60 dagen

15 dagen 30 dagen 60 dagen

Onbeperkt verblijf
Medicatie inbegrepen

7 dagen 30 dagen 60 dagen

30 sessies corporaal,
cardiaal en rehabilitatie

na een beroerte

30 sessies Corporale 
rehabilitatie

30 sessies Corporale 
rehabilitatie

30 dagen 45 dagen 60 dagen

Wachtperiodes : (A) 6 maanden /  (B)  6 maanden behalve wanneer er sprake is van levensbedreigende situatie / (C) 8 maanden met uitzondering van moeilijke 
bevalling in levensbedreigende situatie / (D) 12 maanden

(1)  Vrouw: voor de preventie en vroegtijdige diagnose van:

Borst- en/of gynaecologische aandoeningen. Inbegrepen: consultatie en klinisch onderzoek door specialist, uitstrijkje, mammografie, borstechografie en 
gynaecologie. 

Densitometrie: Botontkalkingsonderzoek.

(1)  Man: voor de preventie en vroegtijdige diagnose van:

Urologische aandoeningen. Inbegrepen: consultatie en klinisch onderzoek door specialist, urologische echografie en PSA-controle.
Hart- en vaatziekten. Inbegrepen: consultatie en klinisch onderzoek door een specialist en E.C.G.

(2)  Vrouw en Man: voor de preventie en vroegtijdige diagnose van darmkanker. Inbegrepen: consultatie en klinisch onderzoek door een specialist en colonoscopie.

(3)  Prothese:  Oogheelkunde: monofocale lenzen (cataract): Algemene chirurgie: mallas bij hernia en/of eventratrion operaties. Cardiologie: stents in coronaire 
angioplastie.

(4)  Prothese: tot 3.000 € per persoon per jaar. Verzekerd inwendige prothese zoals heup- en knie prothese, hartkleppen en pacemakers.

Dit document is een informatief uittreksel uit de Algemene Voorwaarden zonder contractuele waarde die de inhoud ervan
in geen geval vervangt, uitbreidt of wijzigt.

Spoedgevallen

Tandheelkundige zorg met extractie, en jaarlijkse 
reiniging van het gebit

Gezinsplanning (afbinding van de eileiders en vasectomie)

Podologie (6 sessies per jaar) 

40 sessies corporaal,
cardiaal en rehabilitatie

na een beroerte

Onbeperkt verblijf
Medicatie inbegrepen

Prothesen (D) (3) (3) en (4)(3) (3)



Kwalitatieve tandheelkunde voor de beste prijs en in uw taal

TANDARTSVERZEKERINGEN

Bescherming voor u en voor uw nabestaanden
ONGEVALLENVERZEKERING

Speciale dekking voor ongevallen 
in combinatie met een ASSSA ziektekostenverzekering.

- Medische assistentie voor ongevallen in het verkeer

- 10.000 € in geval van permanente invaliditeit 
veroorzaakt door een ongeval

- 10.000 € in geval van een ongeval met dodelijke 
afloop

Bespaar  en geniet van een omvangrijke tandartshulp in uw taal om uw beste glimlach te bewaren:

35,98 € per 
jaar/verzekerde 

(inclusief 
belasting)

Wij garanderen uw welzijn en staan u bij in geval van een onvoorzien ongeluk.

Uw veiligheid
in goede handen

In uw taal
Internationale klinieken met 
een klantenservice in uw eigen taal.

Vanaf de eerste dag
behalve 6 maanden wachttijd 
voor prothesen.

Bespaar
Tandheelkundige diensten zonder extra kosten 
(behalve 2€ voor de talon) en behandelingen tegen 
gereduceerde prijzen (eigen bijdrage) dankzij het 
hebben van een tandartspolis.

Geen leeftijdslimiet
bij het aangaan van een contract en geen beperking 
vanwege reeds bestaande condities.

Kwalitatieve tandheelkunde
De beste materialen en de 
nieuwste technologie tot uw beschikking.

Gegarandeerde diensten 
Consultaties.
Extracties.
Vullingen.
Endodontie.
Paradontologie.
Preventieve tandheelkunde.

Gebitsprothesen.
Esthetiek.
Kaakchirurgie.
Implantologie.
Orthodontie.

Prestizieuze tandartsen
van uw keuze binnen 
de ASSSA Artsenlijst.

Kies uw dekkingsniveau
Dental of Extradental. Met Extradental twee 
jaarlijkse gebitsreinigingen en gratis vullingen.

Het leven 
is mooier

met een glimlach

Maak gebruik van de ASSSA speciaal prijs  
wanneer bij het afsluiten van tandartsverzekeringen 
u en uw familieleden reeds beschikken over een 
ziektekostenpolis. Voor kinderen tot 7 jaar gratis.



Voor meer informatie neem a.u.b. contact op met één van de ASSSA
filialen of met uw verzekeringsagent.

AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS S.A.

c/ Travessera de Dalt, 21/23 - Entlo.
Tel. 934 151 707 - Fax 932 385 939
08024 - barcelona@asssa.es

BARCELONA

LAS PALMAS

Av. de Tirajana, 37 - Edif. Mercurio
Torre I - 3ºG
Tel. 928 778 664 - Fax 928 764 386
35100 - grancanaria@asssa.es

Gran Canaria - Maspalomas

MADRID

c/ Santa Engracia, 41 - 1º
Tel. 915 930 755 - Fax 915 932 551
28010 - hermandad@asssa.es

Gran Vía, 57 - 7ºA
Tel. 915 477 251 - Fax 915 476 061
28013 - filantropica@asssa.es

MURCIA

Av. Dr Meca, 109
C.C. La Pirámide - Local 9
Tel. 968 153 396 - Fax 968 154 212
30860 - mazarron@asssa.es

Puerto de Mazarrón

TENERIFFA

Av. Juan Carlos I, 32
C.C. Bahía de los Cristianos - Local 21 
Tel. 922 752 794 - Fax 922 795 294
38650 - tenerife@asssa.es

Los Cristianos

c/ Retama, 3
Edif. Retama - Local 4 
Tel. 922 752 794 - Fax 922 795 294
38650 - tenerife@asssa.es
Aandachtspunt

Puerto de la Cruz

Av. Alfonso X El Sabio, 14 - Entlo. 03004 ALICANTE · Tel. 965 200 106 (8 lines) · Fax 965 144 239 · info@asssa.es - www.asssa.es

HOOFDKANTOOR

ALICANTE

Denia
c/ Marqués de Campo 37, 1º - Oficina 3
Tel. 965 786 969 - Fax 966 432 432
03700 - denia@asssa.es

Jávea

Ctra. Moraira - Calpe, 7 - 1º Edif. Norte 1ºC
Tel. 965 744 033 - Fax 966 491 141
03724 - moraira@asssa.es

Moraira

c/ de la Llum, 1 - Local 14
Tel. 966 882 680 - Fax 966 882 647
03590  - altea@asssa.es

Altea

Av. de las Naciones, 1 - A Local 25
Tel. 965 725 421 - Fax 965 725 510
03170 - ciudadquesada@asssa.es

Ciudad Quesada

c/ Maestro Torralba, 5, Puerta 2
Tel. 966 761 794 - Fax 966 761 833
03189 - orihuelacosta@asssa.es

Orihuela Costa

Av. del Plá, 121 - Local 23
Tel. 965 795 077 - Fax 965 795 716
03730 - javea@asssa.es

MÁLAGA

Av. de las Palmeras - Local 15
Urb. Benalmar Playa - 3ª Fase
Tel. 952 447 709 - Fax 952 567 335
29630 - benalmadenacosta@asssa.es

Benalmádena Costa

C.C. Guadalmina III - Oficina 1
c/ Urb. B Terrazas Guadalmina
Tel. 952 883 519 - Fax 952 887 417
29670 - guadalmina@asssa.es

San Pedro - Guadalmina

Moin Moin Bakkerij - Pasaje Dr. Fleming 
Tel. 952 447 709 - Fax 952 567 335
29630 - benalmadenacosta@asssa.es
Aandachtspunt

Nerja

GERONA

c/ Lasauca, 4 - Local 1
Tel. 972 606 397 - Fax 972 502 915
17600 - figueres@asssa.es

Figueras

Plaza de la Constitución, 8
Entlo. - Puerta 4
Tel. 967 212 491 - Fax 967 219 057
02001 - albacete@asssa.es
Aandachtspunt

ALBACETE

Pasaje Mercurio, 8 - Local 2 
Tel. 950 392 487 - Fax 950 390 267
04620 - vera@asssa.es

Vera

ALMERÍA


