
Zorgzekerheid voor
uw seizoenarbeiders

Extra zekerheid met onze aanvullende verzekeringen
Met onze Flexpolis No Risk I en II aanvullende 
verzekeringen, speciaal ontwikkeld voor 
arbeidsmigranten, nemen wij u veel werk uit 
handen. Zo hebben wij het verplicht eigen risico 
(€ 385,-)  en het vrijwillig eigen risico (€ 500,-) 
op de basisverzekering afgedekt. Heeft de 
verzekerde zorg uit de basisverzekering nodig 
waarvoor het eigen risico geldt? Dan worden 
de kosten van het eigen risico vergoed.  

Komt een arbeidsmigrant onverwacht te 
overlijden, dan regelen wij de zorg rondom 
de repatriëring naar het woonland binnen 
geografisch Europa. 

HollandZorg is specialist én marktleider in 
zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten.  
Onze zorgverzekeringen zijn speciaal voor 
hen ontwikkeld. Voor werkgevers bieden wij 
een groot aantal voordelen die zekerheid en 
een enorme tijdsbesparing opleveren. Uw 
arbeidsmigranten kunt u eenvoudig via  
www.ltoarbeidskracht.nl verzekeren bij 
Hollandzorg.

HollandZorg Flexpolis
De basisverzekering van de HollandZorg 
Flexpolis vergoedt de meest essentiële 
zorg, zoals de meeste ziekenhuisopnames, 
spoedeisende hulp en huisartsbezoek.
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Regel het nú via  
www.ltoarbeidskracht.nl 
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Ook bevat deze aanvullende verzekering 
dekking voor spoedeisende tandheelkundige 
behandelingen in Nederland tot maximaal  
€ 200,- per kalenderjaar. Bovendien wordt de 
wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen 
vergoed.

Extra scherpe premie 
Iedereen die in Nederland woont of werkt 
is wettelijk verplicht een Nederlandse 
zorgverzekering af te sluiten, ook uw 
buitenlandse seizoenarbeider. HollandZorg 
biedt een basisverzekering aan tegen een 
scherpe premie en een aanvullende dekking 
die juist interessant is voor de arbeidsmigrant.

Bij de HollandZorg Flexpolis No Risk I en II 
zijn het verplicht eigen risico (€ 385,-) en het 
vrijwillig eigen risico (€ 500,-) verzekerd, de 
verzekerde ontvangt over dit bedrag dus geen 
rekeningen! 

Worden er zorgkosten gemaakt die hoger 
zijn dan het verplicht en vrijwillig eigen 
risico? Dan worden die vergoed vanuit de 
basisverzekering van HollandZorg. 

Premiebetaling via LTO Arbeidskracht
De verrekening van de zorgpremie van uw 
arbeidsmigranten verloopt geheel automatisch 
via www.ltoarbeidskracht.nl.

De belangrijkste voordelen voor uw 
arbeidsmigranten op een rij
•  Lage premie voor de basisverzekering met 

aanvullende verzekeringen voor € 3,39 per 
dag in 2020

• Declaraties worden binnen vijf werkdagen 
     vergoed

•  HollandZorg zorgpas binnen vijf werkdagen, 
voorzien van European Health Insurance 
Card (EHIC)

Meer gemak en service
HollandZorg is gespecialiseerd in het 
aanbieden van zorgverzekeringen voor 
(agrarische) arbeidsmigranten en heeft een 
samenwerking met LTO Arbeidskracht. Samen 
met LTO Arbeidskracht heeft HollandZorg 
een collectiviteit ingericht die aantrekkelijke 
voordelen biedt voor arbeidsmigranten. En 
ook meer gemak en meer service voor u, als 
werkgever, door een zeer efficiënt ingericht 
Digitaal Loket.

Wanneer uw seizoenarbeiders via LTO 
Arbeidskracht bij HollandZorg verzekerd zijn, 
dan profiteren u en uw werknemers van veel 
voordelen:

• Eenvoudige online administratie; snel en  
 eenvoudig aan- en afmelden

•  Het polisblad is per verzekerde beschikbaar 
in het Digitaal Loket op  
www.ltoarbeidskracht.nl

• Wekelijkse facturering achteraf

• Meertalige communicatie

• Gratis Declaratie-App 

•  Gespecialiseerde servicedesk, tussen 08.30  
en 17.00 uur bereikbaar via 088 - 472 42 00

•  Het S1-formulier en de polis is binnen twee 
dagen na aanmelding van de arbeidsmigrant 
direct te downloaden via het Digitaal Loket  
van LTO Arbeidskracht

Deze informatie is een verkorte weergave 
van de vergoedingen. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden. 
Die kunt u vinden op www.hollandzorg.com.
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