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Overzicht van de aanpassingen aan Globality CoGenio® 
Geldig vanaf 01.01.2023

Alleen ter referentie. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden blijven het leidende document.

6.  Uitsluitingen

Oorlog, binnenlandse onlusten, terrorisme
Voor ziekten en de gevolgen daarvan, voor de gevolgen van 
ongevallen en voor sterfgevallen die zijn veroorzaakt door 
oorlog, binnenlandse onlusten of terreurdaden, betalen wij 
geen vergoeding, tenzij u of een meeverzekerde persoon 
verwondingen oploopt als niet-betrokken derde die het 
gevaar onopzettelijk of onachtzaam heeft opgezocht, of u of 
een meeverzekerde persoon zich op grond van een gerecht-
vaardigd beroepsmatig belang bewust in een conflictgebied 
heeft begeven of daar na kennisneming van de situatie is 
gebleven.

Indien u of een meeverzekerde persoon zich als niet-betrok-
ken derde in een direct omstreden gebied begeeft of dien-
sten verricht voor een bij de gevechtsacties betrokken partij, 
biedt de verzekering in geen geval dekking. Deze uitsluiting 
geldt onafhankelijk van het feit of het betreffende gebied al 
of niet in staat van oorlog is verklaard.

Indien u of een meeverzekerde persoon tijdens het verblijf 
in het buitenland op de hoogte wordt gebracht van oorlog, 
binnenlandse onlusten of terreurdaden en het op grond van 
een gerechtvaardigd beroepsmatig belang niet noodzakelijk 
is om in het betreffende land of gebied te blijven, biedt de 
verzekering uitsluitend dekking voor spoedeisende presta-
ties (bijv. levensreddende maatregelen) en alleen zolang het 
u of de meeverzekerde persoon buiten uw en/of zijn schuld 
onmogelijk is dit land of gebied te verlaten, maar in geen ge-
val langer dan 28 dagen. Verzekeringsdekking is uitgesloten 
(zonder uitzonderingen) voor ziektes en ongevallen, even-
als hun respectieve gevolgen, en overlijden, die zijn toe te 
schrijven aan kernenergie (kernreacties, straling en veront-
reiniging), en aan chemische of biologische wapens.

7.1  Medische noodzaak
Hiermee bedoelen we alle medische maatregelen die ge-
schikt zijn om een ziekte gericht te genezen of de ernst van 
de ziekte te verminderen.
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De verzekering biedt geen dekking voor ziekten of ongeval-
len en de gevolgen daarvan, noch voor overlijden ten gevol-
ge van oorlogshandelingen, burgerlijke onlusten of terreur-
daden, tenzij de verzekerde gewond raakt als niet-betrokken 
derde die het gevaar niet opzettelijk of uit onachtzaamheid 
heeft veronachtzaamd en de verzekerde zich niet opzettelijk 
in het conflictgebied heeft begeven.

De verzekeringsdekking wordt in geen geval verleend indien 
de niet bij het conflict betrokken derde zich in een gebied 
van rechtstreekse oorlogvoering begeeft of diensten voor 
een van de strijdende partijen verricht. De uitsluiting van 
prestaties is van toepassing ongeacht of de oorlog al dan 
niet is verklaard.

Indien de verzekerde kennis krijgt van de oorlog, de onlusten 
of de terroristische daden terwijl hij zich in het land bevindt, 
dekt de verzekering slechts een dringende en levensredden-
de behandeling en slechts zolang de verzekerde verhinderd 
is het betrokken land of gebied te verlaten, doch maximaal 
gedurende 28 dagen.

7.1  Medische noodzaak
Medisch noodzakelijk zijn alle passende medische maatrege-
len, gebaseerd op internationaal erkende medische normen 
op het desbetreffende tijdstip en de desbetreffende plaats, 
die worden gebruikt om de ziekte, aandoening of het letsel 
te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te verlichten 
en die door de verzekeraar als passend worden erkend. 

Deze maatregelen moeten
a) worden uitgevoerd in een door de autoriteiten van het 

land waar de behandeling plaatsvindt erkende en van een 
vergunning voorziene inrichting voor gezondheidszorg.
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8.  Verplichtingen
a) Van iedere ziekenhuisbehandeling dienen wij onverwijld 

op de hoogte te worden gesteld. Het volstaat dit mee te 
delen aan het daartoe aangewezen service-centrale van 
Globality Health.

b) U en de meeverzekerde personen zijn verplicht op ons 
verzoek en/of op verzoek van het daartoe aangewezen 
service-centrale van Globality Health alle informatie te 
verstrekken die nodig is om na te kunnen gaan of er spra-
ke is van een verzekerde gebeurtenis en/of wij verplicht 
zijn kosten te vergoeden en voor welk bedrag. U en de 
meeverzekerde personen zijn tevens verplicht ons en/of 
onze assistance-coördinator in staat te stellen de hiervoor 
benodigde informatie in te winnen (in het bijzonder door 
de betreffende zorgverstrekkers te ontslaan van hun zwijg-
plicht).

c) U en de meeverzekerde personen zijn verplicht zich op 
ons verzoek te laten onderzoeken door een door ons 
daartoe aangewezen arts. De kosten van het onder-
zoek en eventueel noodzakelijke reiskosten naar de arts 
worden door ons na voorlegging van een desbetreffend 
bewijs vergoed.

d) U en de meeverzekerde personen dienen ervoor te zorgen 
dat de schade tot een minimum wordt beperkt en af te 
zien van iedere handeling die de genezing belemmert.

b) de meest geschikte zijn, rekening houdend met zowel de 
veiligheid van de patiënt als de kosteneffectiviteit. 

c) in overeenstemming zijn met de diagnose, symptomen of 
behandeling van de onderliggende aandoening.

d) Klinisch passend zijn, wat type, frequentie, omvang, 
plaats en duur betreft, en doeltreffend worden geacht 
voor de ziekte, het letsel of de ziekte van de patiënt.

e) Niet vereist louter voor het comfort of het gemak van de 
patiënt, medische zorgverleners, therapeuten of artsen. 

f) Niet voor klinische proeven, experimenten, onderzoek of 
cosmetische doeleinden (zie ook 6).

g) Niet voor screening en preventieve zorg.
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e) U en de medeverzekerden moeten kostenbewust zijn 
wanneer zich een verzekerde gebeurtenis voordoet en 
de uitgaven voor de behandeling tot het noodzakelijke 
beperken, wat onder meer kan betekenen dat u generieke 
geneesmiddelen kiest in plaats van merkgeneesmiddelen.


