kaart

HospiContinu

MaxiPlan

waard
hét optimale
verzekeringsplan
Kosten hetenoverwegen
bijbehorende
lasten
van
voor al je medische kosten
de verzekeringsovereenkomsten

herstellen?

HospiContinu garandeert je continuïteit wanneer je een hospitalisatieverzekering
geniet bij jouw werkgever en
• je had HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus, of
• je wenst na de werkgeversverzekering zonder formaliteiten over te kunnen
stappen naar HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus.

.

Bijvoegsel van eventuele polis

MaxiPlan betaalt jaarlijks 50 % van de effectief betaalde

terug tot € 1.000•
per verzekerde.
Hierdoor •
• HospiPlus
& AmbuPlus
• datHospiPlan
•remgelden
MaxiPlan
TandPlus
HospiContinu • HospiForfait
Jouw aansluiting
bij HospiContinu garandeert
je ten allen tijde (terug)&
kan AmbuPlan
wordt de kloof tussen jouw persoonlijke opleg en de

an
telling of niet-verzekerde

instappen in HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus zonder bijkomende
medische beperkingen of wachttijd (je stapt terug in ten laatste op 65 jaar).

tussenkomst van jouw ziekenfonds met de helft verminderd.

vergoeding tot max. 10 euro per opnamedag bovenop de terugbetalingen van de

zelf geen enkele stap te ondernemen.
Er is geen leeftijdsbeperking en je kan intekenen ongeacht je

De terugbetaling wordt je bovendien automatisch in één keer
De premies
2022 van onze verzekeringsformules zijn als volgt
samengesteld.
uitgekeerd na afloop van het verzekeringsjaar. Je hoeft dus
Je hebt bovendien tijdens jouw aansluiting bij HospiContinu recht op een extra

eperkt. Jouw dossier

verzekering van jouw werkgever.
De jaarpremie
is het bedrag van de te betalen premie, voor
devoorgeschiedenis.
verzekering die je wil onderschrijven of die je onderschreven
medische
n geldt deze unieke
Jaarpremies
2017 de volgende componenten:
hebt.
Deze
premie omvat
Het MaxiPlan dekt ook nog de volgende kosten die door de
onskamer.
tot en met 25 jaar

t de derdebetalerseraard ben je bij
een opname in een
n de automatische

ziekteverzekering amper of niet terugbetaald worden.

€ 13,32

 Tandzorgen: 50 % van de kosten van tandzorgen
26 tot 49 jaar
€ 28,80
Taksen envanbijdragen:
de premies die
in de statuten werden
vastgelegd, zijn vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de
(tandprotheses, tandbruggen, kronen en stiften, implantaten,
vanaf 50 jaar
€ 106,80
parodontologie,
max. € 500
per jaar.
verzekeringsverrichtingen
van 9,25 %
zoals voorzien in artikel
175, §tandextracties)
1, vantothet
Wetboek
diverse rechten en taksen, met
wie pas aansluit vanaf 50 jaar
€ 220,92
 Orthodontie:
tot max.
€ 250 perAmbuPlan
behandelingsplan
uitzondering van de premies voor de aanvullende waarborg
ernstige
ziekte
en AmbuPlus.
ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke
tussenkomst (twee schijven van € 125).

Op grond van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 1993
betreffende
de jebijdrage
op de premies van een aanvullende
Hoorapparaten:
tot max. € 500 indien
recht hebt
een tussenkomst voor een hoorapparaat via de verplichte
verzekering voor hospitalisatie is een Riziv-bijdrage van 10 %op
verschuldigd
op
de
premies,
met
uitzondering van de premies voor
ziekteverzekering (€ 250 per toestel).
volgende verzekeringen: HospiForfait - formule 12,25 euro, HospiContinu,
AmbuPlan
en
AmbuPlus,
MaxiPlan en TandPlus.
 Anticonceptiemiddelen: tot max. € 25 per jaar.

HospiForfait

jouw appeltje tegen de dorst

 Geboorteforfait: € 200 per kind bij de geboorte

indien beide
ouders verzekerd zijn (€ 100/aangesloten ouder).
In de handelspremie zonder lasten, zijn de volgende kosten
inbegrepen:
HospiForfait verleent een forfaitaire tussenkomst (naar keuze 12,25, 25 of 50 euro
- de administratiekosten,
waaronder
beheerskosten
voor
per dag) bij opname in een ziekenhuis en
is perfect cumuleerbaar alle
met andere
Jaarpremies
2017uw contracten vallen;
kostendekkende hospitalisatieverzekeringen,
zoals bv. HospiPlan
of
- de acquisitiekosten,
waaronder
alle& AmbuPlan
kosten
voorvande
van uw contracten
vallen.
0 tot aanschaf
en met 6 jaar *
€0

ds (203)
006)
helen - tel. 015 28 90 90

ren (235)
007)
. 053 76 99 99

HospiPlus & AmbuPlus. Aansluiting is mogelijk tot de 65ste verjaardag.

vanis
7 totgebaseerd
en met 25 jaar
90 zijn opgenomen in de gedetailleerde
De berekening van de aankoop- en administratiekosten
op de bedragen €die
van 26 tot en met 49 jaar
€ 150
Jaarpremies van het laatste boekjaar zoals goedgekeurd
resultatenrekening
door
de
algemene
vergadering
van de VMOB HospiPlus.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
van 50 tot en met 64 jaar **
€ 180
2017
€ 50
€ 25
€ 12,25
vanaf 65 jaar

Ziekenhuisopname ?

€ 210

Merk op dat toteen
tussen
niet beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er
en metvergelijking
25 jaar
€ 25,32 meerdere
€ 12,60 verzekeringsformules
€ 6,12
wie pas aansluit na 65 jaar: 65 tot 69 jaar
€ 270
in
overweging
van 26 tot enelementen
met 49 jaar
€ 101,88
€ 50,88genomen
€ 25,32 worden, zoals bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van een eventuele franchise en
een nauwkeurigemoeten ook andere
vwie pas aansluit na 65 jaarvanaf 70 jaar
€ 300
n van de VMOB HospiPlus
de uitsluitingsclausules.
De
premietabellen
van 50 tot en met 64
jaaronderstaande
*
€ 130,80
€ 65,28
€ 32,52 geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door
* De premie
voor kinderen
tot en met 6en
jaar bijdragen,
op voorwaarde datalsook
de
de verzekeringsovereenkomst
wordt
gedekt.
Het saldo
van de premie,
nais gratis
aftrek
van taksen
van de administratie- en acquisitiekosten, bestaat
vanaf 65 jaar
€ 232,20
€ 116,76
€ 58,32
gerechtigde
eveneens verzekerd is.vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere dan hieronder vermeld
Statieplein 12, 9300
Aalst uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om
immers
de contractueel
* Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfonds* * Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige
(waaronder verzekering
de samengevoegde
entarief
onderling
de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen worden berekend op basis van de
hadden, betalen meteen het
vanaf 65 jaar. gedeelde kosten voor
ziekenfondsverzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar.
boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van VMOB HospiPlus, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Met de HospiPlus verzekeringen
teken je voor veiligheid !
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HOSPIPLUS & AMBUPLUS
Leeftijd

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 66,45 € 4,60
€ 6,75
€ 6,63
€ 73,08
20 t.e.m. 25 jaar
€ 59,58 € 4,12
€ 6,05
€ 5,94
€ 65,52
26 t.e.m. 34 jaar
€ 201,00 € 13,91 € 20,42 € 20,04 € 221,04
35 t.e.m. 49 jaar
€ 201,22 € 13,92 € 20,45 € 20,06 € 221,28
50 t.e.m. 64 jaar* € 263,42 € 18,23 € 26,77 € 26,26 € 289,68
65 jaar en ouder
€ 442,27 € 30,60 € 44,94 € 44,09 € 486,36
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 551,40 € 38,15 € 56,03 € 54,84 € 606,24
70 jaar en ouder
€ 693,20 € 47,96 € 70,44 € 68,92 € 762,12

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 45,06 € 3,12
€ 4,58
€ 4,50
€ 49,56
20 t.e.m. 25 jaar
€ 41,79 € 2,89
€ 4,25
€ 4,17
€ 45,96
26 t.e.m. 34 jaar
€ 140,66 € 9,73 € 14,29 € 14,02 € 154,68
35 t.e.m. 49 jaar
€ 140,77 € 9,74 € 14,30 € 14,03 € 154,80
50 t.e.m. 64 jaar* € 177,87 € 12,31 € 18,07 € 17,73 € 195,60
65 jaar en ouder
€ 287,53 € 19,89 € 29,22 € 28,67 € 316,20
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 380,25 € 26,31 € 38,64 € 37,83 € 418,08
70 jaar en ouder
€ 554,67 € 38,38 € 56,36 € 55,17 € 609,84

HOSPIPLUS

AMBUPLUS

Leeftijd

Handelspremie

HOSPIPLAN & AMBUPLAN

Handelspremie

Kosten begrepen in Taksen en Totale jaarde handelspremie bijdragen premie
Admin. Acquisikosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 64,15 € 4,44
€ 6,52
€ 6,41
€ 70,56
20 t.e.m. 25 jaar
€ 57,49 € 3,98
€ 5,84
€ 5,75
€ 63,24
26 t.e.m. 34 jaar
€ 192,76 € 13,34 € 19,59 € 19,28 € 212,04
35 t.e.m. 49 jaar
€ 192,76 € 13,34 € 19,59 € 19,28 € 212,04
50 t.e.m. 64 jaar* € 252,65 € 17,48 € 25,67 € 25,27 € 277,92
65 jaar en ouder
€ 423,49 € 29,30 € 43,03 € 42,35 € 465,84
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 511,64 € 35,40 € 51,99 € 51,16 € 562,80
70 jaar en ouder
€ 639,71 € 44,26 € 65,00 € 63,97 € 703,68

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar, betalen meteen het tarief vanaf
65 jaar.

Leeftijd

Leeftijd

Handelspremie

Handelspremie

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 2,31 € 0,16
€ 0,23
€ 0,21
€ 2,52
20 t.e.m. 25 jaar
€ 2,09 € 0,14
€ 0,21
€ 0,19
€ 2,28
26 t.e.m. 34 jaar
€ 8,24 € 0,57
€ 0,84
€ 0,76
€ 9,00
35 t.e.m. 49 jaar
€ 8,46 € 0,59
€ 0,86
€ 0,78
€ 9,24
50 t.e.m. 64 jaar*
€ 10,76 € 0,74
€ 1,09
€ 1,00
€ 11,76
65 jaar en ouder
€ 18,78 € 1,30
€ 1,91
€ 1,74
€ 20,52
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 39,76 € 2,75
€ 4,04
€ 3,68
€ 43,44
70 jaar en ouder
€ 53,49 € 3,70
€ 5,44
€ 4,95
€ 58,44

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20,
26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

HOSPIPLAN
Leeftijd

Handelspremie

AMBUPLAN

Kosten begrepen in Taksen en Totale jaarde handelspremie bijdragen premie
Admin. Acquisikosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 43,75 € 3,03
€ 4,44
€ 4,37
€ 48,12
20 t.e.m. 25 jaar
€ 40,36 € 2,79
€ 4,10
€ 4,04
€ 44,40
26 t.e.m. 34 jaar
€ 135,05 € 9,34 € 13,72 € 13,51 € 148,56
35 t.e.m. 49 jaar
€ 135,05 € 9,34 € 13,72 € 13,51 € 148,56
50 t.e.m. 64 jaar* € 170,84 € 11,82 € 17,36 € 17,08 € 187,92
65 jaar en ouder
€ 276,00 € 19,10 € 28,04 € 27,60 € 303,60
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 354,00 € 24,49 € 35,97 € 35,40 € 389,40
70 jaar en ouder
€ 515,02 € 35,63 € 52,33 € 51,50 € 566,52

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 19 jaar
€ 1,32 € 0,09
€ 0,13
€ 0,12
€ 1,44
20 t.e.m. 25 jaar
€ 1,43 € 0,10
€ 0,15
€ 0,13
€ 1,56
26 t.e.m. 34 jaar
€ 5,60 € 0,39
€ 0,57
€ 0,52
€ 6,12
35 t.e.m. 49 jaar
€ 5,71 € 0,40
€ 0,58
€ 0,53
€ 6,24
50 t.e.m. 64 jaar*
€ 7,03 € 0,49
€ 0,71
€ 0,65
€ 7,68
65 jaar en ouder
€ 11,53 € 0,80
€ 1,17
€ 1,07
€ 12,60
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 26,25 € 1,82
€ 2,67
€ 2,43
€ 28,68
70 jaar en ouder
€ 39,65 € 2,74
€ 4,03
€ 3,67
€ 43,32

HOSPIFORFAIT 12,25 EURO/DAG

MAXIPLAN

Leeftijd

Handelspremie

0 t.e.m. 25 jaar
26 t.e.m. 49 jaar
50 t.e.m. 64 jaar*
65 jaar en ouder

€ 6,48
€ 27,00
€ 34,80
€ 62,52

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
€ 0,45
€ 0,66
€ 0,00
€ 6,48
€ 1,87
€ 2,74
€ 0,00
€ 27,00
€ 2,41
€ 3,54
€ 0,00
€ 34,80
€ 4,33
€ 6,35
€ 0,00
€ 62,52

HOSPIFORFAIT 25 EURO/DAG
Leeftijd

Handelspremie

0 t.e.m. 25 jaar
26 t.e.m. 49 jaar
50 t.e.m. 64 jaar*
65 jaar en ouder

€ 12,11
€ 49,64
€ 63,82
€ 114,22

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
€ 0,84
€ 1,23
€ 1,21
€ 13,32
€ 3,43
€ 5,04
€ 4,96
€ 54,60
€ 4,42
€ 6,48
€ 6,38
€ 70,20
€ 7,90 € 11,61 € 11,42 € 125,64

HOSPIFORFAIT 50 EURO/DAG
Leeftijd

Handelspremie

0 t.e.m. 25 jaar
26 t.e.m. 49 jaar
50 t.e.m. 64 jaar*
65 jaar en ouder

€ 24,55
€ 99,60
€ 127,96
€ 227,56

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
€ 1,70
€ 2,49
€ 2,45
€ 27,00
€ 6,89 € 10,12
€ 9,96 € 109,56
€ 8,85 € 13,00 € 12,80 € 140,76
€ 15,74 € 23,12 € 22,76 € 250,32

Leeftijd

Leeftijd

Handelspremie

Handelspremie

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 6 jaar
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
7 t.e.m. 19 jaar
€ 110,28
€ 7,63 € 11,21
€ 0,00 € 110,28
20 t.e.m. 25 jaar
€ 113,76
€ 7,87 € 11,56
€ 0,00 € 113,76
26 t.e.m. 34 jaar
€ 206,40 € 14,28 € 20,97
€ 0,00 € 206,40
35 t.e.m. 49 jaar
€ 210,84 € 14,59 € 21,42
€ 0,00 € 210,84
50 t.e.m. 64 jaar *
€ 242,28 € 16,76 € 24,62
€ 0,00 € 242,28
65 jaar en ouder
€ 350,16 € 24,23 € 35,58
€ 0,00 € 350,16
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 450,48 € 31,17 € 45,77
€ 0,00 € 450,48
70 jaar en ouder
€ 500,52 € 34,63 € 50,86
€ 0,00 € 500,52

TANDPLUS
Leeftijd

Handelspremie

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
0 t.e.m. 6 jaar
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
7 t.e.m. 25 jaar
€ 99,36
€ 6,87 € 10,10
€ 0,00
€ 99,36
26 t.e.m. 49 jaar
€ 150,60 € 10,42 € 15,30
€ 0,00 € 150,60
50 t.e.m. 64 jaar *
€ 192,72 € 13,33 € 19,58
€ 0,00 € 192,72
65 jaar en ouder
€ 228,84 € 15,83 € 23,25
€ 0,00 € 228,84
Indien je intekent vanaf 65 jaar, betaal je volgende premie:
65 t.e.m. 69 jaar
€ 361,44 € 25,01 € 36,73
€ 0,00 € 361,44
70 jaar en ouder
€ 421,68 € 29,18 € 42,85
€ 0,00 € 421,68

HOSPICONTINU
Leeftijd

Handelspremie

0 t.e.m. 25 jaar
26 t.e.m. 49 jaar
vanaf 50 jaar
wie pas aansluit
vanaf 50 jaar

€ 14,04
€ 30,72
€ 114,96
€ 238,08

Kosten begrepen in Taksen
Totale jaarde handelspremie en
premie
Admin. Acquisi- bijdragen
kosten
tiekosten
€ 0,97
€ 1,43
€ 0,00
€ 14,04
€ 2,13
€ 3,12
€ 0,00
€ 30,72
€ 7,95 € 11,68
€ 0,00 € 114,96
€ 16,47 € 24,19
€ 0,00 € 238,08

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar, betalen meteen het tarief vanaf
65 jaar.
De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 7,
20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).
VMOB HospiPlus • Erkenningsnummer verzekeringsonderneming 250/01
om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen.
v.u.: Karel Goffijn, Statieplein 12, 9300 Aalst

