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Globality-producten per markt 
Doel – Expats – mensen die in het buitenland studeren, wonen of werken voor een periode langer dan 3 maanden.

Doelgroep     Globality Product
Bedrijven     Globality CoGenio®
kmo      Globality CoGenio®
Particulieren     Globality YouGenio®

Product voor de bedrijfs- en kmo-sector
Globality CoGenio®
•  De verzekeringspolis is alleen bedoeld voor expats en zal niet worden verstrekt aan de lokale bevolking tenzij anders over-

eengekomen door Globality Health in overeenstemming met de Underwriting-richtlijnen. Alle werknemers/leden van de 
verzekeringnemer die gedurende ten minste drie maanden tijdelijk in het buitenland verblijven in opdracht van de verzeke-
ringnemer of voor zakelijke doeleinden, komen in aanmerking voor de verzekering.

•  De gehuwde of niet-gehuwde partner en kinderen die de verzekerde vergezellen, kunnen ook verzekerd worden.

Product voor particulieren
Globality YouGenio® World
•  De verzekeringspolis is alleen bedoeld voor expats en zal niet worden verstrekt aan de lokale bevolking tenzij anders 

overeengekomen door Globality Health in overeenstemming met de Underwriting-richtlijnen. Iedereen die ten minste drie 
maanden in het buitenland verblijft, komt in aanmerking voor de verzekering tenzij we anders overeenkomen. Als u terug-
keert naar uw thuisland om er uw domicilie te vestigen, kunt u uw polis behouden als wij ermee instemmen en zolang deze 
voldoet aan de lokale nationale wetgeving.

•  Houd er rekening mee dat we geen dekking kunnen bieden aan diegenen die permanent in de Verenigde Staten verblijven.

Product voor particulieren
Globality YouGenio® Germany 
•  Globality YouGenio® Germany is uitsluitend bedoeld voor expat-bedrijfsactiviteiten (inkomend en uitgaand Duitsland). Het 

wordt niet verstrekt aan de lokale bevolking, tenzij overeengekomen door Globality Health in overeenstemming met de 
Underwriting-richtlijnen.

 Inkomende bedrijfsactiviteiten:
 Globality YouGenio® Germany is beschikbaar voor belanghebbenden wiens toekomstige locatie Duitsland is. Het is ook 

beschikbaar voor expats die al in Duitsland leven zolang ze er minder dan 5 jaar hebben gewoond. Volgens onze definitie van 
expat kan het thuisland van de aanvragers niet Duitsland zijn.

 Uitgaande bedrijfsactiviteiten:
 Uitgaande bedrijfsactiviteiten zijn voor mensen die in Duitsland wonen op het moment van verkoop, en wiens locatie niet 

Duitsland is. Dit betekent dat op het moment dat de aanvrager het aanvraagformulier ondertekent, zijn land van verblijf 
Duitsland moet zijn. De plaats waar de aanvraag wordt ondertekend en de nationaliteit van de aanvrager zijn geen criteria 
om in aanmerking te komen voor het product. Daarom komt een Duitse staatsburger die al in Spanje verblijft als expat, niet 
in aanmerking voor Globality YouGenio® Germany, maar komt wel in aanmerking voor Globality YouGenio® World.

Uitzonderingen voor Globality CoGenio®- contracten
•  Lokale bewoners zijn personen die al permanent en op permanente basis in het land wonen en waarvoor een verzeke-

ringsdekking vereist is. Eigenlijk hebben ze het staatsburgerschap van het land in kwestie. Elke groep met meer dan 10 % 
lokale bewoners moet worden goedgekeurd door de underwriter (Globality S.A.). Individuele offertes zijn mogelijk.


