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KANTOREN IN PATTAYA EN HUA HIN, STEUNPUNT IN UDON THANI.

ADVISERING OVER ALLERLEI SOORTEN VERZEKERINGEN MET ALS
SPECIALISME ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. WIJ ZIJN AGENT 
VOOR ONZE CLIENTEN EN NIET VAN EEN MAATSCHAPPIJ, EEN
WEZENLIJK VERSCHIL.

MEERTALIG EN OP BEIDE KANTOREN NEDERLANDSSPREKENDE
MEDEWERKERS AANWEZIG VOOR ADVIES.



HUISVERZEKERING

Vergelijkbaar met wat verkrijgbaar is in Nederland en de meest
gevraagde polis biedt dekking voor schade veroorzaakt door;

• Brand, blikseminslag, aardbeving, tsunami, storm, kortsluiting, 
water- en rookschade, inbraak, schade door voer- en vaartuigen en 
door vandalisme.

• Veelal geeft dit type verzekering ook dekking voor aansprakelijkheid
aan derden op eigen terrein of zelfs in geheel Thailand voor het 
gehele (inwonende) gezin.     

• Men moet denken aan een premie van 0,125% + VAT over het totaal 
te verzekeren bedrag (gebouwen+inventaris).

• Voorbeeld, de jaarpremie voor een verzekerde som van 5 M.B. 
bedraagd 7.145 Bath.



DE VALKUILEN

Veel voorkomende standaard uitsluitingen zijn:
-overstroming en grondverzakking
-goud, sieraden, horloges e.d.
-termieten
-scheuren in de muren
-lekkage van waterpijpen onder het huis of in de grond
-Diefstal van items buiten het huis.

Zorg dat u bewijs heeft van uw bezittingen (rekeningen en/of foto’s).  

Bij voorkeur nooit rechtstreeks een schade melden bij de maatschappij.

Indien bij diefstal geen sporen van braak, dan ook geen uitkering
(insluiping).



AUTO- EN MOTORVERZEKERING
De (goedkope maar slecht dekkende) Compulsory verzekering (Porobor) is 
verplicht en dient bij het betalen van de wegenbelasting getoond te worden.   
Deze verplichte verzekering bij voorkeur afsluiten bij dezelfde maatschappij als
waar u de aanvullende verzekering heeft.

Ons advies is om altijd een aanvullende 1e-2e of 3e klasse polis te nemen, die 
respectievelijk all-risk, beperkt casco of alleen wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
dekt.

De maximale dekking voor uw eigen voertuig (bij diefstal of total loss) is in 
Thailand altijd 80 tot 85 % van de marktwaarde.

Premies kunnen worden verlaagd door een eigen risico of door ‘Named Drivers” 
op te nemen in de polis. 
Op de aanvullende verzekering krijgt u No Claim Bonus. Deze loopt op tot 
maximaal 50 % na 4 schadevrije Jaren. In tegenstelling tot wat we vanuit
Nederland gewend zijn, is hier de NCB gekoppeld aan de auto en niet aan de 
eigenaar. 

Tot de auto 5 jaar oud is, kunt u kiezen tussen Dealer garage of Contract garage.



DE VALKUILEN

Denk niet dat u de opgebouwde no-claim bonus (NCB) mee kan nemen zodra u 
een andere auto of motor koopt. In de vorige sheet heb ik beschreven dat het 
voertuig wordt verzekerd en niet de persoon.

Bij een aanrijding bepaalt de politie wie schuld heeft. De maatschappijen
moeten dit oordeel volgen. Dit oordeel is wel eens bezijden de waarheid. Maak
hierover geen problemen, dat heeft weinig zin. Verlies van NCB kan opgevangen
worden door bij de eerstkomende verlenging simpelweg van maatschappij te
wisselen (in Thailand is er geen centraal schaderegister). 

Reparaties kunnen lang duren. U heeft geen recht op een vervangauto. 

Houd er rekening mee dat de tegenpartij vaak onverzekerd is. Houd daarom zo 
lang mogelijk een First Class verzekering aan, uw schade wordt dan altijd
vergoed. 

Het maximaal toegestane alcoholpercentage is sinds kort 0,5 promille voor de 
verzekering (was 1,5 promille).



WAAR REKENING MEE HOUDEN BIJ EEN ONGEVAL?

Zorg dat u altijd de polis bij u heeft.

Bij een ongeval de volgende stappen nemen;

• Blijf vooral rustig,

• Plaats uw voertuig veilig aan de kant van de weg,

• Neem contact op met de maatschappij en stel de tegenpartij hiervan op 
de hoogte. De maatschappij zal een zogenaamde Surveyor (regelaar) 
naar de plaats van het ongeval sturen,

• Beken in geen geval schuld en laat u niet verleiden tot mogelijke
uitspraken die naderhand gevolgen kunnen hebben,

• Neem indien mogelijk foto’s van uw schade, de verkeerssituatie en het 
voertuig van de tegenpartij,



VERVOLG

• Wacht rustig tot de Surveyor is gearriveerd en volg zijn aanwijzingen. Hij is 
er voor u en zal namens de maatschappij de zaak zo goed mogelijk op 
proberen te lossen.

• Wanneer de Surveyor zijn werk heeft gedaan en alles is duidelijk zult u een
ingevuld formulier meekrijgen die u in kan leveren bij de garage waar u de 
auto laat repareren,

• Indien u het niet eens bent met de gang van zaken is het wenselijk een
persoon te hebben die voor u op kan treden. Dit zou een verzekeringsagent
kunnen zijn (gratis), of een advocaat (veelal niet gratis).



WETENSWAARDIGHEDEN

Geen schuld hebben en toch als schuldige worden aangewezen? Vaak komt dit
omdat er (plotseling) getuigen zijn die een afwijkende versie doorgeven aan de 
politie. Een simpele Dash Cam kan dan als tegenbewijs dienen. Sinds kort geldt
er dan ook een korting van 5% op de verzekeringspremie als u en Dash Cam 
heeft. 

De Surveyors van de maatschappijen zijn meestal niet in staat in de Engelse
taal te communiceren. Hiervoor maken ze dan vaak gebruik van de 
alarmcentrale.

Formeel zal een ongeval leiden tot een rechtszaak, als iemand komt te
overlijden of als het letsel dusdanig is dat deze langer dan 20 dagen niet kan
werken. Een rechtszaak kan worden voorkomen door wat geld onder de tafel. 
Voor laten komen kan ook, dan zal de rechter i.h.a. matig zijn met de straf. 
Bijvoorbeeld 2000 baht boete voor roekeloos rijden. 

De afwikkeling van een ongeval met letsel is vaak een langdurige geschiedenis
met de nodige vervolgafspraken op een politieburo. Hierbij zal ook altijd
iemand van de maatschappij aanwezig zijn. Zaak is om uiteraard ook de 
ongeschreven omgangsvormen in Thailand na te leven.



ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

1. Verzorgingsstaat Thailand

2. Prive Topklasse, prive middenklasse of 
staatsziekenhuis

3. Inpatient- of outpatient dekking

4. Tand- en/of oogarts

5. Thaise of juist een Internationale maatschappij

6. Instap- en eindleeftijd van de polis



VERZORGINGSSTAAT THAILAND

Thailand heeft de verzorgingsstaat in de volgende 3 klassen ingedeeld:

• * Verzekering voor ambtenaren
* Verzekering voor personeel in het private bedrijfsleven
* Verzekering voor eenieder die daarbuiten valt (Universal Health Scheme, 
ook bekend als de 30 baht regeling)
Dekking voor niet spoedeisende hulp alleen in het lokale
overheidsziekenhuis. Budgetten zijn zeer beperkt.
Afhankelijk van de woonplaats kan de kwaliteit van de overheidsziekenhuizen
enorm wisselen, zeker als men kijkt naar wachttijden en hygiene. 

• Artsen en specialisten werken vaak in meerdere ziekenhuizen (van prive tot 
staatziekenhuis) en hebben soms ook nog een praktijk aan huis. In deze
praktijk zijn de kosten voor consult en medicijnen vaak het laagst omdat de 
arts hier de minste kosten hoeft te maken.



PRIVE OF STAATSZIEKENHUIS
ALS U BENT VERZEKERD IS HET BETER NIET NAAR EEN OVERHEIDSZIEKENHUIS TE GAAN.

Topklasse Prive ziekenhuizen; zijn o.a. Bangkok Hospital, Bungrungrad en Samitivej:

• Meestal slechts eenpersoonskamers beschikbaar.

• Zeer luxe verzorging en enorm goed geoutilleerd.

• Is duurste categorie, 10.000 – 20.000 per nacht voor kamer en verzorging.

Middenklasse prive-ziekenhuizen:

• Veelal 2- of meerpersoons kamers, al is een eenpersoonskamer ook mogelijk.

• Goede verzorging en vaak niet de laatste en modernste apparatuur.

• Minder duur per nacht, meestal tussen de 3.000 en 10.000 per nacht.

Staatsziekenhuis:

• Verpleging op zaal, al zijn er op verzoek (wachtlijst) eenpersoonskamers beschikbaar

• Geen verzorging/verpleging en meestal niet de modernste apperatuur.

• Goedkoopste oplossing en u kan hier terecht voor tussen de 500 en 3.000 per nacht.



INPATIENT OF OUTPATIENT DEKKING

Inpatient (hospitalisation only) wil zeggen dat er sprake is van een 
ziekenhuisopname. Alleen voor inpatient verzekeren, houdt derhalve in, dat de 
gewone doktersbezoeken en de daarbij voorgeschreven medicijnen door uzelf 
betaald moeten worden. De meeste mensen kiezen ervoor om alleen inpatient te 
verzekeren aangezien outpatient hier relatief goedkoop is en daardoor makkelijk 
zelf te betalen. Daarnaast kennen de ziekenhuisartsen dit systeem en zorgen ze 
er al snel voor dat het inpatient wordt, zodra er iets gedaan moet worden wat 
duurder is.

Overigens zijn er in de meeste steden klinieken, die veelal in de vroege 
avonduren en weekends worden bemand door artsen die overdag in een 
ziekenhuis werken. Hier zijn i.h.a. de benodigde outpatient behandelingen en 
bijbehorende medicatie het goedkoopst. 
Als u een Inpatient verzekering heeft en langdurig medicatie moet gebruiken, 
koop deze dan in een farmacie (fractie van de prijs voor dezelfde medicatie in de 
priveziekenhuizen).



TAND- EN/OF OOGARTS

Omdat voor beiden de kosten aanzienlijk lager zijn dan in Nederland 
adviseren wij om deze opties niet te verzekeren.

Staar is een veel voorkomende aandoening. Een staaroperatie is bij veel
maatschappijen al gedekt in het Inpatient plan. Indien er een cosmetisch
aspect aan zit en patient bijvoorbeeld door het gebruik van specialistische
lenzen voortaan geen bril meer nodig is, kan het zijn dat de maatschappij
niet accoord gaat met volledige terugbetaling van bijvoorbeeld trifocale
lenzen. Het verschil tussen de normale en de trifocale lenzen dient u dan voor
eigen rekening te nemen.

Laat de arts of ziekenhuis altijd om goedkeuring vooraf (Prior Approval) 
vragen! 



THAISE OF JUIST EEN INTERNATIONALE MAATSCHAPPIJ

Voordelen Thaise maatschappij;

• Minder vaak communicatieproblemen tussen ziekenhuizen en de maatschappij,

• Bieden vaak meerdere plannen dus voor ieder budget een optie.

Nadelen;

• Slechtere dekkingen en meestal gelimiteerd,

• Kans op minder goede communicatie tussen u en de maatschappij,

• Mogen volgens de polisvoorwaarden vaak de premies op individuele basis 
verhogen,

• Het Verzekeren van kinderen tot 18 jaar is erg duur,

• Er worden wachttijden gehanteerd,

• Er wordt vaker gezocht naar een reden voor afwijzing van een claim. 



VERVOLG

Voordelen Internationale maatschappijen;

• Meer keuzemogelijkheden omdat er een groter aanbod is,

• Betere/hogere dekkingen voor veelal dezelfde premie,

• Betere garanties omdat deze maatschappijen moeten voldoen aan
de wetgeving waar de maatschappij gevestigd is,

• Vaak betere premies voor jonge kinderen,

• Kunnen de premies niet individueel verhogen na een claim.

• Ruimere dekkingen in het buitenland.

Nadeel;

• Jaarlijkse premiestijgingen voor alle deelnemers omdat de medische
inflatie wordt gevolgd.



INSTAP- EN EINDLEEFTIJD VAN DE POLIS

Vaak is het zo dat men een eerste aanvraag tot het Verzekeren moet doen
voor een bepaalde leeftijd. Hoe jonger u bent tijdens de aanvraag, hoe meer
keuze. Aanvragen kan echter nog op iedere leeftijd. 

Sommige plannen hanteren een eindleeftijd waarop de verzekering stopt. 
Deze plannen zijn vaak goedkoper. Een route die vaak wordt gevolgd door 
jongere mensen is eerst voor een goedkopere optie met eindleeftijd te gaan
en op latere leeftijd te switchen naar een levenslang vernieuwbaar plan. 
Dit brengt echter een risico met zich mee. Zo kan men met een medische
aandoening worden geconfronteerd die bij een switch tot een uitsluiting kan
leiden. Veiliger is het om direct een maatschappij uit te zoeken die 
levenslange dekking biedt.

Ook van belang is te bekijken hoe de premies zich ontwikkelen bij het ouder 
worden. Bij sommige maatschappijen worden de premies torenhoog op hogere 
leeftijd. Levenslang vernieuwbaar is alleen maar interessant als de premies 
betaalbaar blijven.


