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schriftelijk te aanvaarden. In geval van aanvaarding treedt
de
verzekeringsovereenkomst
in werking vanaf
dedan
eerste
Indien
er door een verzekeringsovereenkomst
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de wachttijd.
adres
van
de
verzekeringnemer.
Ingeval
van
niet-betaoverschrijden, zoals vermeld in artikel 204,
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Anticonceptiemiddelen
De verzekeraar komt tegemoet in de kosten van
anticonceptiemiddelen waarvoor de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en

Geboorteforfait
De verzekeraar voorziet in een forfaitaire
tegemoetkoming van € 100 in de kosten van een
bevalling van:

•
•

•

weddenschappen, of vechtpartijen;
het gevolg is van een oorlogsfeit;
het gevolg is van burgerlijke onlusten of oproer,
rellen of andere collectieve gewelddaden, mits de
verzekerde er vrijwillig aan deelnam;
het gevolg is van dronkenschap, alcoholisme

•
•
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•
•

de wettelijke tegemoetkoming;
de tegemoetkomingen die de bij de verzekeraar
aangesloten ziekenfondsen aanbieden
overeenkomstig artikel 3, eerste lid b) of c),
van de wet van 6 augustus 1990 betreffende
de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen.

Iedere aangetekende brief die door de verzekeraar
wordt verzonden, is geldig als ingebrekestelling. Het
ontvangstbewijs van de post vormt het bewijs van
de verzending. De dossiers of de documenten van
de verzekeraar bewijzen de inhoud van het schrijven
voor zover deze door de verzekeringnemer niet wordt
voorgelegd.
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EN
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Tel. 053Tel.
76053
99 79
76 99 79

De verzekeringsovereenkomst komt enkel tegemoet
info@hospiplus.be
info@hospiplus.be
- www.hospiplus.be
-dewww.hospiplus.be
in kosten die de verzekerde maakt op Belgisch
De geschillen betreffende
interpretatie en de
grondgebied.
uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
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ARTIKEL 15. ONTERECHTE BETALINGEN
De Belgische wet is van toepassing op deze
overeenkomst.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om
onterechte betalingen terug te vorderen van de

v.u.: Karel Goffijn, p/a Statieplein 12, 9300 Aalst
HospiPlus - verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 250/01 - ondernemingsnummer 0471.458.404
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verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet),
hun persoonsgegevens te verwerken met het oog
op, en in het kader van het verlenen en het beheer
van verzekeringsdiensten in het algemeen. Deze
verwerking omvat onder meer de mededeling of
overzending van persoonsgegevens, wanneer dit
nodig of aangewezen is, aan derde dienstverleners.
Deze kunnen gevestigd zijn in landen behorende
tot de Europese Economische Ruimte, maar ook
dienst:
in landen die niet noodzakelijk een gelijkwaardig
beschermingsniveau bieden als België.
De verzekeringnemer en/of de verzekerde geven
hun uitdrukkelijke toestemming om gegevens
aangaande hun gezondheidstoestand te verwerken
in het kader van het verlenen en het beheer van
de verzekeringsdiensten, zoals de administratieve
afhandeling van de verzekeringsvoorstellen en de
verzekeringsovereenkomsten, waaronder begrepen de
afhandeling van de aanvragen om tegemoetkoming.
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