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Ambulante zorgen:
medische
verleend
buiten
Aanvullende
verzekering:
de zorgen
diensten
bedoeld
in areen
hospitalisatie.
tikel
3,
eerste
lid
b)
en
c),
van
de
wet
van
6
augustus
Ambulante zorgen: medische zorgen verleend buiten
1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsboneen hospitalisatie.
Bestaande
aandoening: elke
aandoening,
ernstige
den
van ziekenfondsen,
alsook
de diensten
bedoeld
ziekte,
ziekte
ofvijfde
toestand
van
de
verzekerde
welke
in
artikel
67,
lid, van
wet
van 26ernstige
april 2010
Bestaande
aandoening:
elkede
aandoening,
op
het ziekte
ogenblik
van bepalingen
de inwerkingtreding
van,
of
houdende
diverse
inzake de
organisatie
ziekte,
of toestand
van de verzekerde
welke
de
toetreding
tot,
de
verzekeringsovereenkomst
van
de
aanvullende
ziekteverzekering.
op het ogenblik van de inwerkingtreding van, of al
bestond,
of waarvan
de symptomen zich al hadden
de toetreding
tot, de verzekeringsovereenkomst
al
gemanifesteerd,
waarna
de aandoening,
ernstige
Ambulante
zorgen:
medische
zorgen
buiten
bestond, of waarvan
de
symptomen
zichverleend
al hadden
ziekte,
ziekte of toestand
binnen
een termijn
van
een
hospitalisatie.
gemanifesteerd,
waarna de
aandoening,
ernstige
24
maanden
natoestand
de inwerkingtreding
van, of de
ziekte,
ziekte of
binnen een termijn
van
toetreding
tot,
de
verzekeringsovereenkomst
werd
Bestaande
aandoening:
elke
aandoening,
ernstige
24 maanden na de inwerkingtreding van, of de
gediagnosticeerd.
De aandoening,
ernstige ziekte,
ziekte,
ziekte
van de verzekerde
welke op
toetreding
tot,of
detoestand
verzekeringsovereenkomst
werd
ziekte
of toestand
op de medische
vragenlijst,
het
ogenblik
van werd
de aandoening,
inwerkingtreding
van,
of de toegediagnosticeerd.
De
ernstige
ziekte,
hetzij
vermeld,
hetzij
al
dan
niet
opzettelijk
niet
treding
tot,
de
verzekeringsovereenkomst
al
bestond,
ziekte of toestand werd op de medische vragenlijst,
vermeld.
of
waarvan
de
symptomen
zich
al
hadden
gemanifeshetzij vermeld, hetzij - al dan niet opzettelijk - niet
teerd,
waarna de aandoening, ernstige ziekte, ziekte
vermeld.
Daghospitalisatie:
opname
waarvoor
geenna
of
toestand binnenmedische
een termijn
van 24
maanden
verpleegdag
door
het
ziekenhuis
wordt
gefactureerd,
de
inwerkingtreding
van,
of
de
toetreding
tot,
de
verDaghospitalisatie: medische opname waarvoor geen
maar
wel
een
miniforfait,
een
maxiforfait,
een
forfait
zekeringsovereenkomst
werd
gediagnosticeerd.
verpleegdag door het ziekenhuis wordt gefactureerd,De
gipskamer,
eenernstige
forfait heelkundige
dienst,
eenforfaitwerd
aandoening,
ziekte,
ziekte
of toestand
maar wel een
miniforfait,
een maxiforfait,
een
dagziekenhuisforfait
groep
1
tot
en
met
7
of
een
forfait
op
de
medische
vragenlijst,
hetzij
vermeld,
hetzij
- al
gipskamer, een forfait heelkundige dienst, een
chronische
pijn
wordt
aangerekend.
dan
niet
opzettelijk
niet
vermeld.
dagziekenhuisforfait groep 1 tot en met 7 of een forfait
chronische pijn wordt aangerekend.
Ernstige ziekte: hieronder
wordt
één vanwaarvoor
volgendegeen
Daghospitalisatie:
medische
opname
handicaperende,
chronisch
verlopende
ziektes
verpleegdag
door
het
ziekenhuis
wordt
gefactureerd,
Ernstige ziekte: hieronder wordt één van volgende
verstaan:
maar
wel
een
miniforfait,
een
maxiforfait,
een forfait
handicaperende, chronisch verlopende ziektes
•verstaan:
alle kwaadaardige
woekeringen,
zoals
een een daggipskamer,
een forfait
heelkundige
dienst,
leukemie,
een
ziekenhuisforfait
groep
1 totuitgebreid
en met
of een forfait
• carcinoom,
alle kwaadaardige
woekeringen,
zoals7melanoom,
een
ziekte
van
Hodgkin,
ziekte
van
Kahler;
chronische
pijn
wordt
aangerekend.
carcinoom, leukemie, een uitgebreid melanoom,
• ziektes
dieHodgkin,
dementieziekte
veroorzaken;
ziekte van
van Kahler;
•• zware
chronische
aandoeningen
van het
Ernstige
ziekte:
hieronder
wordt één
van volgende
ziektes die dementie veroorzaken;
vanchronisch
het
musculair
stelsel
enziektes
van hetverhandicaperende,
verlopende
• zenuwstelsel,
zware chronische
aandoeningen
van het
bindweefsel,
zoals
Multiple
Sclerose,
ziekte
vanhet
staan:
zenuwstelsel, van het musculair stelsel en van
ALS,
lidmaatverlammingen,
spierdystrofie,
• Parkinson,
alle
kwaadaardige
woekeringen,
zoals
een
bindweefsel, zoals Multiple Sclerose, ziekte vancarcisclerodermie,
hersenontstekingen;
noom, leukemie,
een uitgebreid
melanoom,
ziekte
Parkinson,
ALS,sarcoïdose,
lidmaatverlammingen,
spierdystrofie,
• nierinsufficiëntie
die van
dialyse
vergt;
van Hodgkin, sarcoïdose,
ziekte
Kahler;
sclerodermie,
hersenontstekingen;
vaatziektes
totdie
lidmaatamputatie
•• nierinsufficiëntie
ziektes die die
dementie
veroorzaken;
dialyse
vergt; leiden;
van
grote
organen;
•• transplantatie
zware
chronische
aandoeningen
vanleiden;
het zenuwstelvaatziektes die tot lidmaatamputatie
•• ziekte
van
Crohn,
colitis
ulcerosa;
sel,
van
het
musculair
stelsel
en
van
het bindweeftransplantatie van grote organen;
•• chronisch
aandoeningen
zoals
sel, zoals
Multiple
Sclerose,
ziekte van Parkinson,
ziekte
van handicaperende
Crohn,
colitis
ulcerosa;
insuline-afhankelijke
diabetes;
ALS,
lidmaatverlammingen,
spierdystrofie,
scleroder• chronisch handicaperende aandoeningen zoals
• aids;
mie, sarcoïdose, hersenontstekingen;
insuline-afhankelijke
diabetes;
•• mucoviscidose;
nierinsufficiëntie die dialyse vergt;
aids;
•• hemofilie;
vaatziektes die tot lidmaatamputatie leiden;
mucoviscidose;
•• niet-alcoholische
transplantatie vancirrose.
grote organen;
hemofilie;
•• niet-alcoholische
ziekte van Crohn,cirrose.
colitis ulcerosa;
verzekering: elke hospitalisatie•Gelijkaardige
chronisch handicaperende
aandoeningen zoals
verzekering
ingericht
doordiabetes;
een
insuline-afhankelijke
Gelijkaardige
verzekering:
elkeBelgische
hospitalisatieentiteitdoor
die: een Belgische
•mutualistische
aids; ingericht
verzekering
voorziet
in een
kostendekkende
vergoeding en
•mutualistische
mucoviscidose;
entiteit die:
de
terugbetaling
van
de
supplementen
•• waarvan
hemofilie;
voorziet in een kostendekkende vergoeding
en
een ééntweeof meerpersoonskamer
• in
niet-alcoholische
cirrose.
waarvan
de en
terugbetaling
van de supplementen
vergelijkbaar
met de
HospiPlan of
in een één- enis tweeofverzekering
meerpersoonskamer
HospiPlus,
of
Gelijkaardige
verzekering:
elke
hospitalisatieverzevergelijkbaar is met de verzekering HospiPlan of
• voorziet
in of
een door
forfaitaire
per
kering
ingericht
een vergoeding
Belgische mutualistische
HospiPlus,
vergelijkbaar
met de verzekering
entiteit
die:in een
• verpleegdag
voorziet
forfaitaire vergoeding
per
HospiForfait,
of
• voorziet
in een
kostendekkende
vergoeding
en waarverpleegdag
vergelijkbaar
met de
verzekering
• van
voorziet
in
een
vergoeding
van
de
kosten
van
de
terugbetaling
van
de
supplementen
in een
HospiForfait, of
ambulante
zorgen
en
geneesmiddelen
ingevolge
éénen
tweeof
meerpersoonskamer
vergelijkbaar
• voorziet in een vergoeding van de kosten van
een
ernstige
ziekteen
engeneesmiddelen
die vergelijkbaar
is met de
is
met
de verzekering
HospiPlan
of HospiPlus,
of
ambulante
zorgen
ingevolge
aanvullende
waarborg
AmbuPlan
of
AmbuPlus,
of
• voorziet
in
een
forfaitaire
vergoeding
per
een ernstige ziekte en die vergelijkbaar isverpleegdag
met de
• vergelijkbaar
aan
HospiContinu
gelijkaardige
waarborgen
biedt.
met
de
verzekering
HospiForfait,
of
aanvullende waarborg AmbuPlan of AmbuPlus, of
• aan HospiContinu gelijkaardige waarborgen biedt.
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bewijs in
vaneen
dekking
door een
•Het
voorziet
vergoeding
vangelijkaardige
de kosten van amverzekering
wordt
geleverd
aan
de
hand
van een attest
bulante
zorgen
en
geneesmiddelen
ingevolge
een
Het bewijs van dekking door een gelijkaardige
afgeleverd
door
betrokken
Belgische
ernstige ziekte
die vergelijkbaar
meteen
de attest
aanverzekering
wordtdeen
geleverd
aan
de handismutualistische
van
entiteit
waarin
minstens
de begineinddatum
vullende
waarborg
AmbuPlan
ofen
AmbuPlus,
of van
afgeleverd
door
de betrokken
Belgische
mutualistische
wordt
vermeld.
•dekking
aan
HospiContinu
gelijkaardige
waarborgen
entiteit waarin minstens de begin- en einddatumbiedt.
van
dekking wordt vermeld.
Gerechtigde:
natuurlijke
persoon
uit hoofde verHet
bewijs vandedekking
door
een gelijkaardige
van
wiens
beroepsactiviteit
of
gelijkgestelde
zekering
wordtdegeleverd
aanpersoon
de hand
een attest
Gerechtigde:
natuurlijke
uit van
hoofde
toestand
de verplichte
verzekering
voor
afgeleverd
door
deinbetrokken
mutualistische
van wiensrechten
beroepsactiviteit
ofBelgische
gelijkgestelde
geneeskundige
verzorging
en
uitkeringen
voortvloeien
entiteit
waarin
minstens
de
beginen
einddatum
toestand rechten in de verplichte verzekering voor van
of
kunnen
voortvloeien
en die
in die hoedanigheid
dekking
wordt
vermeld.
geneeskundige
verzorging
en uitkeringen
voortvloeien
bij
een
bij
de
verzekeraar
aangesloten
ziekenfonds is
of kunnen voortvloeien en die in die hoedanigheid
ingeschreven.
Gerechtigde:
de natuurlijke
persoon ziekenfonds
uit hoofde van
bij een bij de verzekeraar
aangesloten
is

wiens
beroepsactiviteit of gelijkgestelde toestand
ingeschreven.
Hospitalisatie:
iedere noodzakelijke
rechten
in de verplichte
verzekering medische
voor geneeskunopname
in
één
van
de
volgende
diensten
van
dige
verzorging iedere
en uitkeringen
voortvloeien
ofeen
kunnen
Hospitalisatie:
noodzakelijke
medische
ziekenhuis
waarvoor
minstens
één
verpleegdag
door
voortvloeien
en
die
in
die
hoedanigheid
bij
een
bij de
opname in één van de volgende diensten van een
het
ziekenhuis
wordt
gefactureerd,
alsook
iedere
verzekeraar
aangesloten
ziekenfonds
is
ingeschreven.
ziekenhuis waarvoor minstens één verpleegdag door
daghospitalisatie:
het ziekenhuis wordt gefactureerd, alsook iedere
•daghospitalisatie:
19 dienst niet-intensieve
neonatale
verzorging,
Hospitalisatie:
iedere noodzakelijke
medische
opname
20
dienst
voor
behandeling
van
de
tbc,
in•• één
van
de
volgende
diensten
van
een ziekenhuis
19 dienst niet-intensieve neonatale verzorging,
•• 21
voor
en heelkundige
waarvoor
minstens
één verpleegdag
20 dienst
dienst
voor diagnose
behandeling
van de door
tbc, het ziekenhuis
iedere daghospitali• behandeling,
21wordt
dienstgefactureerd,
voor diagnosealsook
en heelkundige
• 22
dienst voor diagnose en medische behandeling,
satie:
behandeling,
23
dienst
voor
••• 19
dienst
neonatale
verzorging,
22 dienstniet-intensieve
voor kindergeneeskunde,
diagnose en
medische
behandeling,
24
dienst
voor
gewone
ziekenhuisverpleging,
••• 20
dienst
voor
behandeling
van
de
tbc,
23 dienst voor kindergeneeskunde,
25
dienst
voor
besmettelijke
ziekten, behandeling,
••• 21
heelkundige
24dienst
dienstvoor
voordiagnose
gewone en
ziekenhuisverpleging,
•
26
kraamdienst
of
kraamkliniek,
•• 22
en medische
25dienst
dienstvoor
voordiagnose
besmettelijke
ziekten, behandeling,
27
dienst
voor kindergeneeskunde,
vroeggeborenen
••• 23
voor
26dienst
kraamdienst
of kraamkliniek,en zwakke
pasgeborenen,
•• 24
ziekenhuisverpleging,
27dienst
dienstvoor
voor gewone
vroeggeborenen
en zwakke
29
eenheid
voor
behandelingziekten,
van zware
•• 25
dienst
voor
besmettelijke
pasgeborenen,
brandwonden,
•• 26
kraamdienst
kraamkliniek,
29
eenheid voorofbehandeling
van zware
30
dienst voor
voor geriatrie,
•• 27
dienst
vroeggeborenen en zwakke pasgebrandwonden,
•• borenen,
34
(K-dienst),
30 dienst
dienst voor
voor kinderneuropsychiatrie
geriatrie,
37
dienst
(A-dienst),
••• 29
voor neuropsychiatrie
behandeling van zware
brandwonden,
34eenheid
dienst voor
voor
kinderneuropsychiatrie
(K-dienst),
41
psychiatrische
dienst (T-dienst),
••• 30
37dienst
dienstvoor
voor geriatrie,
neuropsychiatrie
(A-dienst),
49
dienst
voor kinderneuropsychiatrie
intensieve
zorgen,
••• 34
voor
(K-dienst),
41dienst
psychiatrische
dienst (T-dienst),
61
cardiopulmonaire
aandoeningen,
••• 37
dienst
voor
neuropsychiatrie
(A-dienst),
49 dienst voor intensieve zorgen,
62
locomotorische
aandoeningen,
••• 41
dienst
(T-dienst),
61psychiatrische
cardiopulmonaire
aandoeningen,
•
63
neurologische
aandoeningen,
•• 49
voor intensieve
zorgen,
62dienst
locomotorische
aandoeningen,
64
chronische
aandoeningen
waarvoor palliatieve
••• 61
aandoeningen,
63cardiopulmonaire
neurologische
aandoeningen,
zorgen
nodig
zijn,
•• 62
locomotorische
aandoeningen,
64 chronische aandoeningen waarvoor palliatieve
65
chronische
polypathologieën
•• 63
neurologische
aandoeningen,waarvoor
zorgen
nodig zijn,
verlengde
medische
zorgen nodig
zijn, palliatieve
•• 64
waarvoor
65chronische
chronische aandoeningen
polypathologieën
waarvoor
• zorgen
66
psychogeriatrische
aandoeningen,
nodig
zijn,
verlengde medische zorgen nodig zijn,
69
chronische
aandoeningen,
••• 65
polypathologieën
waarvoor verlengde
66chronische
psychogeriatrische
aandoeningen,
•• medische
gipskamer.
zorgen
nodig zijn,
69 chronische
aandoeningen,
•• 66
psychogeriatrische aandoeningen,
gipskamer.
• 69 chronische aandoeningen,
• gipskamer.

Iederehospitalisatie
hospitalisatiedie
diezowel
zoweleen
eenverblijf
verblijfopopeen tweeIedere
tweeof
meerpersoonskamer
als
op een
ofeen
meerpersoonskamer
als
op
een
éénpersoonskamer
Iedere hospitalisatie die zowel een verblijf
op
éénpersoonskamer
omvat,
wordtals
volledig
beschouwd
omvat,
wordtofvolledig
beschouwd
een tweemeerpersoonskamer
alseen
ophospitalisatie
een
eenéénpersoonskamer.
hospitalisatie
op een
éénpersoonskamer.
opals
een
éénpersoonskamer
omvat,
wordt
volledig beschouwd
als een hospitalisatie op een éénpersoonskamer.
Implantaat:elk
elksynthetisch
synthetischofoflichaamsvreemd
lichaamsvreemd instruImplantaat:
instrument,
apparaat,
hulpmiddel,
elkeofstof
elk artiment,
apparaat,
elke
stof
elk of
ander
Implantaat:
elkhulpmiddel,
synthetisch
of
lichaamsvreemd
ander
artikel,
dat
door
de
fabrikant
is
bestemd
om bij
kel,
dat door de
fabrikant
is bestemdelke
omstof
uitsluitend
instrument,
apparaat,
hulpmiddel,
of elk
bij
de
mens
en
hoofdzakelijk
voor
de
deuitsluitend
mens
en
hoofdzakelijk
voor
de
volgende
doeleinden
ander artikel, dat door de fabrikant is bestemd om
doeleinden
worden
aangewend:
tevolgende
worden aangewend:
uitsluitend
bij de mensteen
hoofdzakelijk
voor de
diagnose,
preventie,tebewaking,
bewaking,
behandeling of
• •volgende
diagnose,
preventie,
behandeling
of verdoeleinden
worden aangewend:
verlichting
van een
ziekte;
vanpreventie,
een
ziekte;
•lichting
diagnose,
bewaking, behandeling of
diagnose,
bewaking,
behandeling,
verlichting
of of
• •diagnose,
behandeling,
verlichting
verlichtingbewaking,
van een ziekte;
compensatie
van
een
verwonding
of
handicap;
compensatie
van
een
verwonding
of
handicap;
• diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of
onderzoek,
vervanging
ofwijziging
wijzigingvan
van
deanatomie
• •onderzoek,
vervanging
de
compensatie
van een of
verwonding
of
handicap;
anatomie
of
van
een
fysiologisch
proces,
van een fysiologisch
proces,
waarbij
dewaarbij
belang•ofonderzoek,
vervanging of
wijziging
van de
de
belangrijkste
beoogde
werking
op
het
rijkste
beoogde
werking
op
het
menselijk
lichaam
anatomie of van een fysiologisch proces, menselijk
waarbij
lichaam
niet metbeoogde
farmacologische,
chemische
of
niet
farmacologische,
chemische
of menselijk
immunode met
belangrijkste
werking
op
het
immunologische
of door
het
metabolisme
logische
of door het
metabolisme
wordt
lichaammiddelen
niet met middelen
farmacologische,
chemische
of
wordt
bereikt,
maar
wel
doorofdergelijke
middelen
bereikt,
maar
wel
door
dergelijke
middelen
kan worimmunologische
middelen
door
het metabolisme
kan
worden
den
ondersteund.
wordt
bereikt,ondersteund.
maar wel door dergelijke middelen
kan worden ondersteund.
Hetimplantaat
implantaat wordt
of medische
Het
wordt op
opchirurgische
chirurgische
of medische
wijze
in
het
menselijk
lichaam
of
in
een
natuurlijke
wijze
in het menselijk
lichaam
of in of
een
natuurlijke
Het implantaat
wordt op
chirurgische
medische
opening
geheel
of gedeeltelijk
gedeeltelijk
geïmplanteerd
ofof het
opening
of
geïmplanteerd
wijze in geheel
het
menselijk
lichaam of
in een natuurlijke
het
vervangt
een
deel
van
het
epitheelweefsel.
vervangt
een
deel
van
het
epitheelweefsel.
Het
opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd ofHetimimplantaat
iseen
bestemd
omna
nade
de
ingreep gedurende
plantaat
is bestemd
ingreep
gedurende
het vervangt
deelom
van
het
epitheelweefsel.
Het
tenminste
30
dagen
geïmplanteerd
teteblijven.
Het
tenminste
geïmplanteerd
blijven.
Hetis is
implantaat30is dagen
bestemd
om na de ingreep
gedurende
enkel
te
verwijderen
door
een
chirurgische
ingreep
enkel
te
verwijderen
door
een
chirurgische
ingreep
of
tenminste 30 dagen geïmplanteerd te blijven. Het isof
medische
handeling.
medische
handeling.
enkel te verwijderen door een chirurgische ingreep of
medische handeling.
Medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken:
Medisch-geassisteerde
voortplantingstechnieken:
elke
medischetechniek
techniekdie
die
een bevruchting
bevruchting tot
elke
medische
een
tot stand
Medisch-geassisteerde
voortplantingstechnieken:
stand
kan
brengen,
zoals
kunstmatige
inseminatie,
kan
brengen,
zoals
kunstmatige
inseminatie,
in-vitroferelke medische techniek die een bevruchting tot
in-vitrofertilisatie
(IVF)
en kunstmatige
intracytoplasmatische
tilisatie
(IVF)brengen,
en intracytoplasmatische
sperma-injectie
stand kan
zoals
inseminatie,
sperma-injectie
(ICSI).
(ICSI).
in-vitrofertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische
sperma-injectie (ICSI).
Mutualistischgezin:
gezin:de
degerechtigde
gerechtigdeen
enzijn
zijn personen
personen
Mutualistisch
ten
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De hospitalisatieverzekering HospiContinu komt tegevan een groepshospitalisatieverzekering via de
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verzekering van een bij de verzekeraar aangesloten
medische vragenlijst invullen en ondertekenen;
ziekenfonds en niet ontheven zijn van de mogelijk• in geval van keuze voor de aanvullende waarborg
heid om te genieten van de voordelen van die verzeAmbuPlan, eveneens de kostendekkende
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bijdragen voor de aanvullende verzekering sinds de
ertoe zijn toegetreden;
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derde lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1991
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tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3,
verzekering HospiPlus onderschreven hebben of
en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6
ertoe zijn toegetreden;
augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
• in geval van keuze voor de verzekering HospiForfait
landsbonden van ziekenfondsen;
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een werkgever in zijn/haar hoofde werd gesloten.
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In uitzondering op bovenstaande alinea moet er voor
gelijkaardige verzekering hadden;
de verzekering HospiForfait geen medische vragenlijst
• in geval van keuze voor de verzekering HospiContinu
ingevuld worden.
eveneens jonger zijn dan 65 jaar voor wat de verzekeringnemer betreft, en gedekt worden door een
Indien de kandidaat-verzekerde een persoon ten laste
groepshospitalisatieverzekering die via een werkgeis, mogen bovenvermelde documenten ingevuld en
ver in zijn/haar hoofde werd gesloten.
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De
premies van
de verzekeringen HospiPlan, AmbuPlan,
Artikel
9. Wachttijd
HospiPlus en AmbuPlus mogen op de jaarlijkse vervaldag
van de verzekeringsovereenkomst aangepast worden aan
Het recht op tegemoetkoming gaat in na een
de specifieke leeftijdsgebonden medische index welke
wachttijd van 3 maanden. In afwijking op deze
geldt voor de private ziekteverzekeringsovereenkomsten,
algemene wachttijd van 3 maanden bestaat er voor
zoals vermeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april
medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken een
2014, of aan het indexcijfer der consumptieprijzen indien
bijzondere wachttijd van 12 maanden.
deze index hoger ligt. Voor de verzekeringen HospiForfait
en HospiContinu worden de premies aangepast aan het
De algemene wachttijd van 3 maanden is niet van
indexcijfer der consumptieprijzen. De aanpassing aan
toepassing voor:
de consumptieprijsindex gebeurt op 1 januari van het
• pasgeborenen of adoptiekinderen jonger
jaar N op basis van de evolutie van de index tijdens de
dan 18 jaar die toetreden tot een bestaande
periode vanaf de maand december van het jaar N-3 tot
verzekeringsovereenkomst, op voorwaarde dat de
de maand december van het jaar N-2.
verzekeringnemer al minimum 3 maanden gedekt
is door deze overeenkomst;
Daarnaast mag de premie slechts verhoogd worden in
• hospitalisaties die het gevolg zijn van een
uitzonderlijke omstandigheden die omschreven zijn in
ongeval dat zich na de inwerkingtreding van, of de
artikel 504 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
toetreding tot, de verzekeringsovereenkomst heeft
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekevoorgedaan;
ringsondernemingen en na goedkeuring door de Con• alle acute, levensbedreigende infectieziekten
troledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden
die de verzekerde hebben getroffen na de
van ziekenfondsen.
inwerkingtreding van, of de toetreding tot, de
verzekeringsovereenkomst en die niet door
eenvoudige en algemeen erkende vaccinaties
Artikel
9. Wachttijd
kunnen vermeden worden (of optreden vóór de
normale vaccinatietijd).
Het recht op tegemoetkoming gaat in na een wachttijd
van 3 maanden. In afwijking op deze algemene wachttijd
Voor verzekerden die tot en met de dag voorafgaand
van 3 maanden bestaat er voor medisch-geassisteerde
aan de inwerkingtreding van, of de toetreding tot,
voortplantingstechnieken een bijzondere wachttijd van
de verzekeringsovereenkomst gedekt werden door
12 maanden.
een gelijkaardige verzekering of een commerciële
hospitalisatieverzekering die een met de desbetreffende
De algemene wachttijd van 3 maanden is niet van toeverzekering van de verzekeraar vergelijkbare dekking
passing voor:
biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal
• pasgeborenen of adoptiekinderen jonger dan 18 jaar
ononderbroken maanden van dekking door die
die toetreden tot een bestaande verzekeringsovereenverzekering. Het bewijs van dekking wordt geleverd aan
komst, op voorwaarde dat de verzekeringnemer al mide hand van een attest afgeleverd door de betrokken
nimum 3 maanden gedekt is door deze overeenkomst;
verzekeringsmaatschappij.
• hospitalisaties die het gevolg zijn van een ongeval dat
zich na de inwerkingtreding van, of de toetreding tot,
de verzekeringsovereenkomst heeft voorgedaan;
• alle acute, levensbedreigende infectieziekten die de
Artikel 10. Uitsluitingen
verzekerde hebben getroffen na de inwerkingtreding
van, of de toetreding tot, de verzekeringsovereenkomst
De verzekeringen HospiPlan, AmbuPlan, HospiPlus,
en die niet door eenvoudige en algemeen erkende
AmbuPlus en HospiForfait vergoeden geen kosten of
vaccinaties kunnen vermeden worden (of optreden
hospitalisaties:
vóór de normale vaccinatietijd).
• ten gevolge van oorlogsfeiten en burgeroorlog;
• die het gevolg zijn van burgerlijke onlusten of
Voor verzekerden die tot en met de dag voorafgaand aan
oproer, rellen of andere collectieve gewelddaden,
de inwerkingtreding van, of de toetreding tot, de verzekemits de verzekerde er vrijwillig aan deelnam;
ringsovereenkomst gedekt werden door een gelijkaardige
• ten gevolge van opzettelijke daden, incluis
verzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering
zelfmoord of poging tot zelfmoord, of vrijwillige
die een met de desbetreffende verzekering van de ververminking van de verzekerde;
zekeraar vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd
• die het gevolg zijn van roekeloze handelingen,
verminderd met het aantal ononderbroken maanden
vechtpartijen of weddenschappen;
van dekking door die verzekering. Het bewijs van dekking
• ten gevolge van radioactieve stralingen of
wordt geleverd aan de hand van een attest afgeleverd
uitwerking van radioactieve afvalstoffen;
door de betrokken verzekeringsmaatschappij.
bestralingen ingevolge een medische behandeling
worden wel vergoed door de verzekeraar;
• die het gevolg zijn van dronkenschap, alcoholisme
Artikel
10. Uitsluitingen
of alcoholintoxicatie van de verzekerde, of van het
misbruik van verdovende middelen, hallucinogenen
De verzekeringen HospiPlan, AmbuPlan, HospiPlus,
of andere drugs;
AmbuPlus en HospiForfait vergoeden geen kosten of
• die betrekking hebben op een louter esthetische
hospitalisaties:
behandeling of verzorging, plastische heelkunde,
• ten gevolge van oorlogsfeiten en burgeroorlog;
verjongingskuren, comfortbehandelingen of
• die het gevolg zijn van burgerlijke onlusten of oproer,
behandelingen die de contouren van het lichaam
rellen of andere collectieve gewelddaden, mits de
wijzigen;
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gebeurt
ofwel elektronisch via het derdeAangifte
kader van
de verzekehet door hospitalisatie
de verzekeraar in
terhet
beschikking
gestelde
betalerssysteem
(AssurCard), ofwel
Artikel
11.HospiPluskaart
Schadeaangifte
Aangifte hospitalisatie in het kader van de verzekeDe
verzekerde
tijdig,
zo de
snelverzekeraar
als redelijker- ring
HospiContinu:
schadeaangifteformulier.
De tegemoetkoming
schriftelijk
aanisdeverplicht
hand van
heten
door
ring HospiContinu:
wijze
mogelijk, aangifte
doen van de hospitalisatie, De
tegemoetkoming
wordt na
door
de verzekeraar
wordt
in dit geval uitbetaald
voorlegging
van de uitter beschikking
gestelde te
schadeaangifteformulier.
De tegemoetkoming wordt door de verzekeraar
De verzekerde is verplicht tijdig, en zo snel als
de verpleegdagen ingevolge hospitalisatie, de kosten betaald
na voorlegging
het origineel
of de kopie
hospitalisatiefactuur.
De van
verzekeraar
kan bijkomende
na voorlegging van het origineel of de kopie
redelijkerwijze
mogelijk, aangifte
te doen van en dit vanuitbetaald
van
de ambulante
en geneesmiddelen,
de afrekening
de hij
groepsverzekeraar.
bewijsstukken
eisenvan
indien
dit nodig acht. Onder
De aangifte
via het zorgen
elektronisch
derde betalerssysteem
van
de
afrekening
de groepsverzekeraar.
Onder
de
hospitalisatie,
de
verpleegdagen
ingevolge
uiterlijk
3 jaar naimpliceert
het eindedatvan
maand waarin
de afrekening wordt het van
document
verstaan dat door
de
HospiPluskaart
de de
verzekeraar
de
afrekening
wordt
het
document
verstaan
dat
door
hospitalisatie,
de
kosten
van
de
ambulante
zorgen
en
hospitalisatie
plaatsvond
of verzekerde
de kosten zich
voordeden. groepshospitalisatieverzekering
via de werkgeveringeAangifte ambulante zorgen en geneesmiddelen
hospitalisatiefactuur
van de
voorschiet
de groepshospitalisatieverzekering
via devereffening
werkgever
geneesmiddelen, en dit uiterlijk 3 jaar na het einde
bruikt
wordtvan
in het
kader vanprede financiële
het kader
de waarborg
en posthospitalisatie
zonder voorlegging van specifieke bewijsstukken.
gebruikt
wordt in het kader van de financiële
van de maand
waarin de
of
van
de
hospitalisatiefactuur.
Aangifte
hospitalisatie
in hospitalisatie
het kader vanplaatsvond
de verzekevan de verzekering HospiPlus en de verzekeringen
vereffening van de hospitalisatiefactuur.
de kosten
zich voordeden.
ringen
HospiPlan
en HospiPlus:
AmbuPlan en AmbuPlus:
De aangifte gebeurt ofwel elektronisch via het derde Aangifte
verpleegdagen
ingevolge hospitalisatie
De ambulante
zorgen en geneesmiddelen
worden in
Aangifte
verpleegdagen
ingevolge
hospitalisatie in
Aangifte hospitalisatie
in het kader
van de
betalerssysteem
HospiPluskaart
(AssurCard),
ofwel het
kader van
devoorlegging
verzekering
HospiForfait:
terugbetaald
na
van
volgende
het
kader gebeurt
van de verzekering
HospiForfait:
verzekeringen
HospiPlan
enhet
HospiPlus:
schriftelijk
aan de
hand van
door de verzekeraar De
aangifte
schriftelijk aan
de hand van het
bewijsstukken:
aangifte
gebeurt
aangestelde
de hand
van
Debeschikking
aangifte gebeurt
ofwelschadeaangifteformulier.
elektronisch via het derdeter
gestelde
De door
verzekeraar
terschriftelijk
beschikking
• De
dede
originele
facturen,
betalingsbewijzen
en schadehet
door deverslagen;
verzekeraar
ter beschikking
betalerssysteem
HospiPluskaart
(AssurCard),
ofwel
elektronische
aangifte
in het kader
van de verzekering
aangifteformulier.
De tegemoetkoming
wordtgestelde
in dit geval
medische
Dede
tegemoetkoming
schriftelijkkan
aanenkel
de hand
van hetvoor
door
detweeverzekeraar
HospiPlan
gebeuren
een
of meer- uitbetaald
na voorlegging
van
hospitalisatiefactuur.
• schadeaangifteformulier.
de afrekening
van de terugbetalingen
van het
in
dit
geval
uitbetaald
na
voorlegging
vaneisen
de
ter beschikking gestelde schadeaangifteformulier.
persoonskamer.
De wordt
verzekeraar
kan
bijkomende
ziekenfonds met de vermeldingbewijsstukken
van de identiteit
van
hospitalisatiefactuur.
De verzekeraar
bijkomende
indien
dit nodigde
acht.
de hij
verzekerde,
betaalde
som, het kan
codenummer
bewijsstukken
eisen
indien
hij ditinnodig
acht.
Deaangifte
aangiftevia
viahet
hetelektronisch
elektronischderde
derdebetalerssysteem
betalerssysteem
De
van de prestatie
(zoals
voorzien
de nomenclatuur
HospiPluskaartimpliceert
impliceertdat
datdedeverzekeraar
verzekeraardedehospi- Aangifte
HospiPluskaart
zorgen
en geneesmiddelen
in
van deambulante
geneeskundige
verstrekkingen)
en de
ambulante
zorgen
in
hospitalisatiefactuur
van
de verzekerde
voorschiet
talisatiefactuur
van de
verzekerde
voorschiet
zonder hetAangifte
kader van
de waarborg
pre-enengeneesmiddelen
posthospitalisatie
prestatiedatum;
van
waarborg
prevoorlegging
specifieke
bewijsstukken.
van
dekader
verzekering
HospiPlusfarmaceutische
en en
de posthospitalisatie
verzekeringen
zonder
voorlegging
van specifi
eke bewijsstukken.
• het
het
‘Attest
van de
vergoedbare
Deze
door
devan
verzekeraar
voorgeschoten
factuur is
AmbuPlan
en AmbuPlus:
van
de verzekering
verzekeringen
verstrekkingen
in hetHospiPlus
kader vanen
eendebijkomende
echter niet altijd geheel ten haren laste, aangezien
De AmbuPlan
ambulante
zorgen
en geneesmiddelen
en
AmbuPlus:
verzekering’,
afgeleverd
en naar behoren worden
ingevuldtevoorzien is dat bepaalde kosten niet gewaarborgd
rugbetaald
voorlegging
van
volgende
bewijsstukken:
De
ambulante
zorgen
geneesmiddelen
worden
door
dena
apotheker,
enen
mede
ondertekend
door
de
worden door de verzekeraar, zoals bijvoorbeeld de
• de
originele facturen,
betalingsbewijzen
en medische
terugbetaald
na voorlegging
van volgende
verzekerde.
telefoonkosten en de vrijstelling. Dergelijke nietverslagen;
bewijsstukken:
gewaarborgde kosten worden rechtstreeks van de
•De
de
afrekening
van
de terugbetalingen
vanen
het ziebijkomende
bewijsstukken
eisen
• verzekeraar
de
originelekan
facturen,
betalingsbewijzen
verzekerde teruggevorderd en moeten binnen een
kenfonds
de vermelding
van de identiteit van de
indien
hij ditmet
nodig
acht.
termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van
medische
verslagen;
verzekerde,
de betaalde
som, het codenummer
opmaak van de terugvordering, betaald worden aan
• de afrekening
van de terugbetalingen
van hetvan
de prestatie
(zoals
in de nomenclatuur
vanvan
de verzekeraar. Bij gebrek aan terugbetaling binnen de
ziekenfonds
metvoorzien
de vermelding
van de identiteit
de de
geneeskundige
en de
prestatiegestelde termijn wordt:
verzekerde, deverstrekkingen)
betaalde som, het
codenummer
datum;
• het bedrag van de niet-gewaarborgde kosten
van de prestatie (zoals voorzien in de nomenclatuur
• hetvan
‘Attest
vergoedbareverstrekkingen)
farmaceutischeenverstrekvermeerderd met een administratiekost van € 15,
de van
geneeskundige
de
kingen
in
het
kader
van
een
bijkomende verzekering’,
welke door de verzekerde ook betaald dient te
prestatiedatum;
Deze
door
echafgeleverd
envan
naar
behoren ingevuld
door de apoworden,
en
• het ‘Attest
vergoedbare
farmaceutische
Deze
doorde
deverzekeraar
verzekeraarvoorgeschoten
voorgeschotenfactuur
factuuris is
ter
niet
altijd
geheel
tenHospiPluskaart
haren
laste, aangezien
voorzien
theker,
en mede ondertekend
de verzekerde.
•echter
het gebruik
vangeheel
de
opgeschort
en
verstrekkingen
in het kader door
van een
bijkomende
niet altijd
ten haren
laste,
aangezien
isvoorzien
dat
kosteningetrokken
nietkosten
gewaarborgd
worden
kanbepaalde
deze
defibepaalde
nitief
worden
voor
de door
verzekering’, afgeleverd en naar behoren ingevuld
is dat
niet
gewaarborgd
de
verzekeraar,
bijvoorbeeld
de telefoonkosten
De verzekeraar
kan bijkomende
eisen
volledige
van
de verzekeringsovereenkomst.
door de apotheker,
en medebewijsstukken
ondertekend door
de
worden
doorduurtijd
dezoals
verzekeraar,
zoals bijvoorbeeld
de
en de vrijstelling. Dergelijke niet- gewaarborgde kosten indienverzekerde.
hij dit nodig acht.
telefoonkosten en de vrijstelling. Dergelijke nietgewaarborgde kosten worden rechtstreeks van de
De verzekeraar kan bijkomende bewijsstukken eisen
verzekerde teruggevorderd en moeten binnen een
indien hij dit nodig acht.
termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van
opmaak van de terugvordering, betaald worden aan

Prestaties en
en terugbetaArtikel 12. Prestaties
lingsmodaliteiten
terugbetalingsmodaliteiten
De tegemoetkomingen
tegemoetkomingenworden
worden
door
De
door
de de verzekeraar
uitbetaald
aan
de
verzekerde
op
het
verzekeraar uitbetaald aan de verzekerdebankrekeningop het
nummer dat door de dat
verzekeringnemer
op het verzebankrekeningnummer
door de verzekeringnemer
keringsvoorstel
werd opgegeven
of dat op het
schadeop
het verzekeringsvoorstel
werd opgegeven
of dat
op
aangifteformulier
werd
vermeld.
het schadeaangifteformulier werd vermeld.
In geval
geval van
vanoverlijden
overlijdenvan
vandedeverzekerde
verzekerde
door
In
zalzal
de de
door
de verzekeraar
verzekeraar verschuldigde
verschuldigdetegemoetkoming
tegemoetkominggestort
gestort
de
worden op
op rekening
rekeningvan
vande
denotaris,
notaris,aangeduid
aangeduidvoor
voor de
worden
vereffening
van
de
erfenis.
De
tegemoetkoming
kan
ook
de vereffening van de erfenis. De tegemoetkoming kan
onmiddellijk
uitgekeerd
worden
op
rekening
van
één
ook onmiddellijk uitgekeerd worden op rekening van
van de
erfgenamen
mitsmits
voorlegging
van de
één
vanwettelijke
de wettelijke
erfgenamen
voorlegging
akte
van
erfopvolging
en
een
gelegaliseerde
volmacht
van de akte van erfopvolging en een gelegaliseerde
van alle wettelijke
erfgenamen.
WanneerWanneer
de kosten
volmacht
van alle wettelijke
erfgenamen.
de al
betaald
werden,
wordt
de
tegemoetkoming
uitbetaald
kosten al betaald werden, wordt de tegemoetkoming
aan de persoon
het bewijs
van
betaling
levert.
uitbetaald
aan dedie
persoon
die het
bewijs
van betaling
levert.
De verzekeringen HospiForfait en HospiContinu uitgezonderd,
worden
volgendeentegemoetkomingen
in
De
verzekeringen
HospiForfait
HospiContinu
mindering gebracht
de tegemoetkoming
waarop
uitgezonderd,
worden van
volgende
tegemoetkomingen
in
de verzekerde
volgens
de tegemoetkoming
verzekeringsovereenkomst
mindering
gebracht
van de
waarop
recht
heeft:
de verzekerde volgens de verzekeringsovereenkomst
• de heeft:
wettelijke tegemoetkoming,
recht
die de bij de verzekeraar aan•• de
de tegemoetkomingen
wettelijke tegemoetkoming,
gesloten
ziekenfondsen
overeenkomstig
• de tegemoetkomingen dieaanbieden
de bij de verzekeraar
artikel
3,
eerste
lid
b)
of
c),
van
de
aangesloten ziekenfondsen aanbiedenwet van 6 augustus
1990 betreffende
de ziekenfondsen
overeenkomstig
artikel 3, eerste
lid b) of c), en de
landsbonden
ziekenfondsen,
van de wet vanvan
6 augustus
1990 betreffende
• de
tegemoetkomingen
die de verzekerde
de ziekenfondsen
en de landsbonden
van al heeft
ontvangen
in
uitvoering
van
een
andere
commerciziekenfondsen,
ële
individuele
of
collectieve
verzekering.
• de tegemoetkomingen die de verzekerde al
heeft ontvangen in uitvoering van een andere
commerciële individuele of collectieve verzekering.

Artikel 13. Minnelijke Medische
Expertise

Een meningsverschil
over een kwestie
van medische
Artikel
13. Minnelijke
Medische
aard
kan,
met
het
akkoord
van
de
verzekeraar
en de
Expertise
verzekerde, beslecht worden door een Minnelijke Medische Expertise. De verzekeraar en de verzekerde duiden
Een meningsverschil over een kwestie van medische
elk een arts aan; bij gebrek aan akkoord tussen beide
aard kan, met het akkoord van de verzekeraar en de
verzekerde, beslecht worden door een Minnelijke
Medische Expertise. De verzekeraar en de verzekerde

duidenwordt
elk een
aan; bij
gebrektussen
aan akkoord
tussen
artsen
bijarts
gemeen
overleg
hen een
derbeide
wordt bijof,gemeen
overleg tussen
hen door
een
de
artsartsen
aangesteld
bij ontstentenis
hiervan,
derde
arts aangesteld
of, bij ontstentenis
hiervan,
de
Voorzitter
van de Rechtbank
van eerste
aanlegdoor
van
de woonplaats
Voorzitter vanvan
de Rechtbank
van eerste
aanlegvan
vande
de
de verzekerde
op verzoek
de woonplaats
van de
verzoek
van dearts
meest
gerede partij.
Deverzekerde
beslissingop
van
deze derde
gerede
partij.
Debetaalt
beslissing
van deze derde
arts
ismeest
bindend.
Elke
partij
de honoraria
en kosten
is
bindend.
Elke
partij
betaalt
de
honoraria
en
kosten
van zijn arts. De honoraria en kosten van de derde arts,
van zijndearts.
De honoraria
kosten van
alsook
kosten
van diensen
aanwijzing
ende
dederde
bijkomenarts,
alsook de kosten van
diensgelijk
aanwijzing
en de
de
onderzoekskosten
worden
verdeeld.
bijkomende onderzoekskosten worden gelijk verdeeld.

Artikel 14. Onterechte betalingen
en subrogatie
Artikel 14. Onterechte betalingen
enverzekeraar
subrogatie
De
behoudt zich het recht voor om onterechte betalingen terug te vorderen van de verzeDe verzekeraar behoudt zich het recht voor om
kerde.
onterechte betalingen terug te vorderen van de
verzekerde.
Voor
alle tussenkomsten die de verzekeraar betaald
heeft, treedt hij tot beloop van het bedrag van die tusVoor alle tussenkomsten die de verzekeraar betaald
senkomsten in de rechten en rechtsvorderingen van de
heeft, treedt hij tot beloop van het bedrag van die
verzekerde
tegen
de rechten
aansprakelijke
derden. Bijgevolg
tussenkomsten
in de
en rechtsvorderingen
mag
deverzekerde
verzekerde
geen
van verhaal
van de
tegen
deafstand
aansprakelijke
derden.doen
zonder
schriftelijk
akkoord
van de
Bijgevolgvoorafgaandelijk
mag de verzekerde
geen afstand
van verhaal
verzekeraar.
doen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van
de verzekeraar.
Indien door toedoen van de verzekerde de subrogatie
Indiengevolg
door toedoen
van de
de subrogatie
geen
kan hebben
tenverzekerde
voordele van
de verzekegeenkan
gevolg
tenterugbetaling
voordele vanvorderen
de
raar,
dezekan
vanhebben
hem de
van
verzekeraar, kan deze van hem de terugbetaling
de betaalde tussenkomsten in de mate van het geleden
vorderen van de betaalde tussenkomsten in de
nadeel. Rekening houdende met voorgaande bepalinmate van het geleden nadeel. Rekening houdende
gen
de verzekerde
ertoe gehouden
de identiteit
met isvoorgaande
bepalingen
is de verzekerde
ertoe van
de
aansprakelijke
derden
onverwijld
mee
te
delen
gehouden de identiteit van de aansprakelijke derdenaan
de
verzekeraar.
onverwijld
mee te delen aan de verzekeraar.
Subrogatieisisweliswaar
weliswaarniet
nietmogelijk
mogelijkals
alsdedeaansprakelijSubrogatie
aansprakelijke
eerste
lijn of de echtgeno(o)t(e)
ke
derden eerstederden
lijn of de
echtgeno(o)t(e)
van de verzevan dezijn,
verzekerde
noch
als zijinwonende
de bij hempersonen,
kerde
noch alszijn,
zij de
bij hem
inwonende
personen,
zijn gastenzijn,
of zijn
huispersoneel
zijn
gasten of
zijn huispersoneel
tenzij
er sprake is
zijn, tenzij er sprake is van kwaad opzet of
van kwaad opzet of hun aansprakelijkheid daadwerkelijk
hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een
door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.
verzekeringsovereenkomst is gedekt.

Subrogatie
evenminmogelijk
mogelijk
kader
Subrogatie isis evenmin
in in
hethet
kader
vanvan
de de
verzekeringen
AmbuPlan en
enAmbuPlus.
AmbuPlus.
verzekeringen AmbuPlan

Artikel
Artikel15.
15.Sancties
Sancties
InIngeval
of poging
pogingtot
totbedrog
bedrogvan
vandede vergevalvan
van bedrog
bedrog of
zekerde
met
het
oog
op
het
bekomen
van
eenniet
niet
verzekerde met het oog op het bekomen van een
verschuldigde
tegemoetkoming,
en
onverminderd
verschuldigde tegemoetkoming, en onverminderd dede
mogelijkheid
een rechtsvordering
rechtsvorderinginintetestellen,
stellen,
mogelijkheid om
om een
is is
de
prestatie gehouden.
gehouden.
deverzekeraar
verzekeraartot
tot geen
geen enkele
enkele prestatie

Artikel 16. Communicatie en briefwisseling
Artikel 16. Communicatie en
briefwisseling

De verzekeraar kiest als woonplaats haar maatschappelijke zetel. De verzekeringnemer en de verzekerde
De verzekeraar kiest als woonplaats haar
worden geacht hun woonplaats te hebben op het laatmaatschappelijke zetel. De verzekeringnemer en de
ste adres door de verzekeraar gekend.
verzekerde worden geacht hun woonplaats te hebben
op het laatste adres door de verzekeraar gekend.
De verzekeringnemer en de verzekerde verbinden zich
De verzekeringnemer en de verzekerde verbinden
ertoe, zo zij van woonplaats veranderen, de verzekeraar
zich ertoe, zo zij van woonplaats veranderen, de
schriftelijk te verwittigen, zo niet is elke kennisgeving
verzekeraar schriftelijk te verwittigen, zo niet is
geldig gedaan op de door de verzekeraar laatst geelke kennisgeving geldig gedaan op de door de
kende woonplaats.
verzekeraar laatst gekende woonplaats.
Iedere aangetekende brief die door de verzekeraar
Iedere aangetekende brief die door de verzekeraar
wordt verzonden, is geldig als ingebrekestelling. Het
wordt verzonden, is geldig als ingebrekestelling. Het
ontvangstbewijs van de post vormt het bewijs van
ontvangstbewijs van de post vormt het bewijs van
de verzending. De dossiers of de documenten van
de verzending. De dossiers of de documenten van
de verzekeraar bewijzen de inhoud van het schrijven
de verzekeraar bewijzen de inhoud van het schrijven
voor zover deze door de verzekeringnemer niet wordt
voor zover deze door de verzekeringnemer niet wordt
voorgelegd.
voorgelegd.

Artikel 17.Toepasselijk recht en
bevoegde
Artikel 17.rechtbanken
Toepasselijk recht en
bevoegde
rechtbanken
De geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst vallen onder
Deuitsluitende
geschillen betreffende
de interpretatie
en de van
de
bevoegdheid
van de rechtbanken
uitvoering
van de
verzekeringsovereenkomst
vallen De
het
gerechtelijk
arrondissement
Oost-Vlaanderen.
onder de wet
uitsluitende
bevoegdheid
van de
Belgische
Belgische
is van toepassing
op deze
overeenkomst.
rechtbanken. De Belgische wet is van toepassing op
deze overeenkomst.

Artikel 18. Klachtenregeling
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde een
Artikel
Klachtenregeling
klacht
heeft18.
over de
verzekeringsovereenkomst of de
uitvoering ervan, kan hij/zij die per brief overmaken
Indien
de verzekeringnemer
of klachten@hospiplus.be.
de verzekerde een
aan
de verzekeraar
of via mail:
klacht heeft over de verzekeringsovereenkomst of de
uitvoering
ervan,
kan hij/zijvoorgelegd
die per briefworden
overmaken
De
klacht kan
eveneens
aan de
aan de verzekeraar
via mail: klachten@hospiplus.be.
Ombudsman
van deofVerzekeringen,
de Meeûssquare
35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via mail:
De klacht kan eveneens voorgelegd worden aan de
info@ombudsman.as.
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare
35 klacht
te 1000indienen,
Brussel, ontneemt
www.ombudsman.as
of via mail:of
Een
de verzekeringnemer
info@ombudsman.as.
de
verzekerde niet de mogelijkheid een gerechtelijke
procedure in te leiden.
Een klacht indienen, ontneemt de verzekeringnemer of
de verzekerde niet de mogelijkheid een gerechtelijke
procedure in te leiden.
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onder algemene verdoving;
medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken,
• de prestaties waarvoor de officiële nomenclatuur
per verzekerde en over de volledige duurtijd van de
niet tussenkomt, beperkt tot € 500 per verzekeringsverzekeringsovereenkomst, tot € 500.
diverseenmedische
kosten voor zover
deze
kosten van
vervoer
een helikop• en
dede
erelonen
ereloonsupplementen,
beperkt
tot ge- • demaximum
€ 5aangepast
per gepresteerd
uur met
kraamzorg);
Gegevensbescherming
Artikel
19.
Bescherming
van
de
jaar;
plaatst
of
gebruikt
worden
tijdens de hospitalisatie
ter
verantwoord
om dringende
medische
100
%
boven
de
door
de
gecoördineerde
wet
van
•
de
kosten
van
ongevallen
die
het
gevolg
zijnredenen,
van het
persoonlijke levenssfeer
beperkt
tot €
500
per verbonden
verzekeringsjaar.
en
rechtstreeks
verbanddestaan
de
chirurgischevergoedt
14injuli
1994
verplichte
verzekering
beoefenen
van
sporten
en vrijetijdsactiviteiten
• verzekeraar
de verblijfkosten
van een
ouder
in de kamer
vanbetreffende
een
Demet
verzekeraar
de
kosten
aan die
De
is verantwoordelijk
voor de
verwerking
ingreep,
beperkt tot €verzorging
3.000 perenverzekeringsjaar;
voor geneeskundige
uitkeringen
algemeen als weinig gevaarlijk worden beschouwd
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VERZEKERING HOSPIPLAN
A. Waarborg hospitalisatie
In geval van hospitalisatie ten gevolge van ziekte,
ongeval, zwangerschapsverwikkelingen en/of een
(thuis)bevalling, komt de verzekeraar tegemoet in
volgende kosten:
• de remgelden;
• de kamersupplementen, met inbegrip van de toeslagen aangerekend voor een één- of tweepersoonskamer, beperkt tot € 60 per dag;
• de farmaceutische producten;
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B. Waarborg
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aandoeningen,
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hospitalisaties
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HospiPlan
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in België
plaatsvonden,de
de in
in België
België verstrekte
verstrekte ambulante
ambulante zorgen
plaatsvonden,
voorafgaand
of volgend
op eenop
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zorgen
voorafgaand
of volgend
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dealsook
geneesmiddelen
die in België
in
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die inwerden
België voorgeschreven
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werden
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op voorgaande
voorgaandealinea,
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voorzietde
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E.
verzekeringen overgang van
E.Overgang
Overgang van verzekering
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of ertoeverzekering
willen toetreden,
verzekeraar,
kunnen
intekenen
en overstappen
van een
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zij de
onderschrijvingstoetredingsmodaliteiten
• zij
niet
gehospitaliseerd
zijn. nageleefd, en
van
deze
overeenkomst hebben
• zij niet gehospitaliseerd zijn.
InIn afwijking
op voorgaande
voorgaandealinea
alineaisisoverstap
overstap
afwijking op
vanvan de
kostendekkende
verzekering
HospiPlus
naarnaar
deze
verzede kostendekkende
verzekering
HospiPlus
deze
keringsovereenkomst
maandelijks
mogelijk,
ongeacht
verzekeringsovereenkomst
maandelijks
mogelijk,
de
periodedevan
aansluiting
bij HospiPlus
en zonder
ongeacht
periode
van aansluiting
bij HospiPlus
medische
(in het kader
vankader
de verzekering
en zonder vragenlijst
medische vragenlijst
(in het
van de
HospiPlus
beperkingen
blijven ook bij
verzekeringgeformuleerde
HospiPlus geformuleerde
beperkingen
overgang
toepassing).
verzekering
HospiPlus
blijven ookvan
bij overgang
van De
toepassing).
De verzekewordt
beschouwd
alsbeschouwd
een gelijkaardige
ring HospiPlus
wordt
als een verzekering.
gelijkaardige
verzekering.
Bij overgang van de verzekering HospiPlus naar deze
verzekeringsovereenkomst
kan HospiPlus
de maximale
Bij overgang van de verzekering
naardekking
deze
per
verzekeringsjaar nooit meer
de dekverzekeringsovereenkomst
kan debedragen
maximaledan
dekking
kingen
die worden voorzien
in debedragen
verzekering
per verzekeringsjaar
nooit meer
danHospiPlus.
de
dekkingen die worden voorzien in de verzekering
InHospiPlus.
geval van overgang van een andere verzekering van
de verzekeraar naar deze verzekeringsovereenkomst
gaat
de dekking
pas invan
naeen
afloop
van verzekering
de wachttijd.
In geval
van overgang
andere
vanEr
isdeechter
geen wachttijd
geval van overgang van de
verzekeraar
naar dezeinverzekeringsovereenkomst
verzekering
HospiContinu
of de verzekering
HospiPlus
gaat de dekking
pas in na afloop
van de wachttijd.
Er
naar
dezegeen
verzekeringsovereenkomst.
is echter
wachttijd in geval van overgang van de
verzekering HospiContinu of de verzekering HospiPlus
F.naar
Jaarpremie
2019
deze verzekeringsovereenkomst.
Leeftijdscategorie
F.tot
Jaarpremie
en met 19 2019
jaar
van
20 tot en met 25 jaar
Leeftijdscategorie
van 26 tot en met 49 jaar
0 tot en met 25 jaar
van 50 tot en met 64 jaar*
26 tot en met 49 jaar
vanaf 65 jaar
50 tot en met 64 jaar *

HospiPlan
€ 43,68
€ 41,40
HospiPlan
€ 141,84
€ 39,84
€ 176,76
€ 136,20
€ 282,84
€ 167,52

65 jaar
ouder vanaf 50 jaar€en
259,68
* Voor
wieen
intekent
geen gelijkaardige
ziekenfondsverzekering
heeft,
betaalt
meteen
het tarief
* Voor wie intekent vanaf 50 jaar en geen
gelijkaardige
van
65
jaar
of
ouder
verzekering heeft, betaalt meteen het tarief van 65 jaar
en ouder.
Voor wie intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering
heeft,
de jaarpremie
2019:
Voor wie intekent vanaf
65bedraagt
jaar en geen
gelijkaardige
verzekering
heeft, bedraagt de jaarpremie
Leeftijdscategorie
HospiPlan2019:
Leeftijdscategorie
65
tot en met 69 jaar

HospiPlan
€ 362,76

65jaar
tot en
69 jaar
70
enmet
ouder

355,20
€ €527,64

70 jaar en ouder
€ 516,72
De premie-aanpassing bij de overgang naar een hogere
gaat
de aanvang
Deleeftijdscategorie
premie-aanpassing
bijindebijovergang
naarvan
eenhet
ho-jaar
waarin
men
respectievelijk
26,
50
of
65
wordt.
gere leeftijdscategorie gaat in bij de aanvang van het
jaar waarin men respectievelijk 26, 50 of 65 wordt.

VERZEKERING HOSPIPLUS
VERZEKERING HOSPIPLUS
A. Waarborg hospitalisatie
InA.geval
van hospitalisatie
Waarborg
hospitalisatie ten gevolge van ziekte, ongeval,
zwangerschapsverwikkelingen
een (thuis)
In geval van hospitalisatie ten gevolgeen/of
van ziekte,
bevalling,
komt
de
verzekeraar
tegemoet
in
volgende
ongeval, zwangerschapsverwikkelingen en/of een
kosten:
(thuis)bevalling, komt de verzekeraar tegemoet in
volgende kosten:

•• dederemgelden;
remgelden;
• • dedekamersupplementen,
kamersupplementen,met
metinbegrip
inbegripvan
vandedetoeslagen
aangerekend
voor een
éénof ééntweepersoonskatoeslagen
aangerekend
voor
een
of tweepermer;
soonskamer;
•• dedefarmaceutische
farmaceutische producten;
producten;
•• dedeerelonen
ereloonsupplementen,
beperkt
erelonen en ereloonsupplementen,
beperkt
tot tot
200
door de
degecoördineerde
gecoördineerde
200%%boven
boven de door
wetwet
vanvan
14
deverplichte
verplichteverzekering
verzekering
14juli
juli1994
1994 betreffende
betreffende de
voor
uitkeringen voorvoorgeneeskundige
geneeskundige verzorging
verzorging en uitkeringen
ziene
bedragen;
voorziene
bedragen;
•• dedekosten
voorendoscopischendoscopischviscerosynthekosten voor
en en
viscerosynthesemateriaal,
vergoedbareenenniet-vergoedbare
niet-vergoedbare
semateriaal, de vergoedbare
implantaten
prothesen,ororthopeimplantatenen
en therapeutische
therapeutische prothesen,
dische
apparaten,
de parafarmaceutische
producten
thopedische
apparaten,
de parafarmaceutische
enproducten
de diverse
voorkosten
zovervoor
deze geen medische
de diverse kosten
medische
plaatst
of gebruikt
worden
tijdens
de hospitalisatie
zover deze
geplaatst
of gebruikt
worden
tijdens de
enhospitalisatie
in rechtstreeks
verband
staan verband
met de chirurgische
en in
rechtstreeks
staan met
ingreep,
beperkt ingreep,
tot € 6.000
per tot
verzekeringsjaar;
de chirurgische
beperkt
€ 6.000 per
• deverzekeringsjaar;
medisch noodzakelijke tandextracties uitgevoerd
algemene
verdoving;tandextracties uitgevoerd
• onder
de medisch
noodzakelijke
• deonder
prestaties
waarvoor
de officiële nomenclatuur
algemene
verdoving;
tussenkomt,
beperkt
€ 1.000
per verzeke• niet
de prestaties
waarvoor
de tot
officiële
nomenclatuur
ringsjaar;
niet tussenkomt, beperkt tot € 1.000 per verzeke• deringsjaar;
verblijfkosten van een ouder in de kamer van een
jonger dan 19
de in
begeleider
• kind
de verblijfkosten
vanjaar,
eenvan
ouder
de kamer van
van een
gehandicapt
persoon,
van
persoon
kind jonger dan
19 jaar,
vaneen
de afhankelijk
begeleider van
een
wanneer
de begeleider
wordt
(roogehandicapt
persoon, van
eengehospitaliseerd
afhankelijk persoon
ming-in),
een maximum
van € 40 per dag en
wanneer met
de begeleider
wordt gehospitaliseerd
beperkt
tot 14 met
dagen
verzekeringsjaar;
(rooming-in),
eenper
maximum
van € 40 per dag
• deenverblijfkosten
eenper
zorgverblijf
met een maxibeperkt tot 14voor
dagen
verzekeringsjaar;
van € 30 pervoor
dageen
enzorgverblijf
beperkt totmet
maximum
28
• mum
de verblijfkosten
een maxidagen
per €verzekeringsjaar;
mum van
30 per dag en beperkt tot maximum 28
• dedagen
kosten
aan het donorschap, beperkt
perverbonden
verzekeringsjaar;
1.000verbonden
per verzekeringsjaar;
• tot
de€kosten
aan het donorschap, beperkt
• detotkosten
van
reparatieve heelkunde in
€ 1.000
perplastische
verzekeringsjaar;
van wegname
van bewezen
(pre-)cancereuse
• geval
de kosten
van plastische
reparatieve
heelkunde in
letsels,
herstel
van eenvan
belangrijk
herstelgeval van
wegname
bewezenhuiddeficit,
(pre-)cancelende
na een
ongeval,
na een
reuseheelkunde
letsels, herstel
vanmutilerend
een belangrijk
huiddeficit,
mutilerende
bijmutilerend
belangrijke
letsels
herstellendebehandeling
heelkunde naof
een
ongeval,
vastgesteld
bij pasgeborenen;
na een mutilerende
behandeling of bij belangrijke
• deletsels
kosten
voor thuisbevalling
en poliklinische bevastgesteld
bij pasgeborenen;
tot voor
maximum
€ 1.000
per bevalling (de
• valling
de kosten
thuisbevalling
en poliklinische
kosten
die tot
in maximum
verband staan
metper
debevalling
zwangerschap
bevalling
€ 1.000
(de
enkosten
de bevalling
30 dagen
dagen na de
die in verband
staanvóór
meten
de 90
zwangerschap
geboorte,
de kosten
van devóór
erelonen
ereloonsupen de bevalling
30 dagen
en 90en
dagen
na de
plementen
vankosten
medische
enerelonen
paramedische
zorgvergeboorte, de
van de
en ereloonstrekkers
voor zover
voorkomen
op een officiële
supplementen
van deze
medische
en paramedische
nomenclatuur
en voor
aanleiding
geven
tot een wettelijke
zorgverstrekkers
zover deze
voorkomen
op een
tegemoetkoming
en geneesmiddelen,
en detotkosten
officiële nomenclatuur
en aanleiding geven
een
van
kraamzorg
tot maximum
€ 400 en maximum
wettelijke
tegemoetkoming
en geneesmiddelen,
en
€de
5 per
gepresteerd
uur kraamzorg);
kosten
van kraamzorg
tot maximum € 400 en
• demaximum
kosten van
die het
zijn van het
€ 5ongevallen
per gepresteerd
uurgevolg
kraamzorg);
vanongevallen
sporten endievrijetijdsactiviteiten
die
• beoefenen
de kosten van
het gevolg zijn van het
algemeen
gevaarlijk
worden beschouwd
beoefenenals
vanweinig
sporten
en vrijetijdsactiviteiten
die
enalgemeen
die geenals
betaalde
activiteit zijn;
weinig gevaarlijk
worden beschouwd
• deenkosten
vanbetaalde
aangepast
liggend
die geen
activiteit
zijn; vervoer met een
opname liggend
en ontslag
uit het
• ziekenwagen,
de kosten vanbij
aangepast
vervoer
metziekeneen
huis,
en bij verplaatsing
vanenhet
ene ziekenhuis
naar
ziekenwagen,
bij opname
ontslag
uit het ziekenhet
andere
medischevan
redenen,
tot € naar
250
huis,
en bijom
verplaatsing
het enebeperkt
ziekenhuis
per
hetverzekeringsjaar;
andere om medische redenen, beperkt tot € 250
• deperkosten
van aangepast vervoer met een helikopverzekeringsjaar;
om dringende
redenen,
• ter
deverantwoord
kosten van aangepast
vervoermedische
met een helikopter
beperkt
tot € 1.000
per verzekeringsjaar.
verantwoord
om dringende
medische redenen,
beperkt tot € 1.000 per verzekeringsjaar.
De verzekeraar vergoedt de kosten verbonden aan
medisch-geassisteerde
De verzekeraar vergoedtvoortplantingstechnieken,
de kosten verbonden aan per
verzekerde
en over de volledige
duurtijd van de verzemedisch-geassisteerde
voortplantingstechnieken,
keringsovereenkomst,
1.000. duurtijd van de
per verzekerde en overtot
de€volledige
verzekeringsovereenkomst, tot € 1.000.
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zorgen voorafgaand of volgend op een hospitalisatie
De totale
tegemoetkoming voor deze pre- en posthosin België, alsook de geneesmiddelen die in België
werden voorgeschreven
verstrekt.
pitalisatiekosten
is,enper
verzekerde en per verzekeringsafwijking op voorgaande
alinea,indien
voorziet de de
verzekejaar, Inbeperkt
tot € 400
verzekerde kiest voor
raar een tegemoetkoming in geval van hospitalisatie
hospitalisatie
op
een
éénpersoonskamer.
Bij keuze voor
in het buitenland,
beperkt
tot maximum
10 hospitalisatiedagen per verzekerde en per verzekeringsjaar,
hospitalisatie
op
een
tweeof
meerpersoonskamer
te rekenen vanaf de dag van opname, waarbij de
beperkt wordt
tot € 250
dag. tegemoetkoming tot
heefttegemoetkoming
de verzekerde
recht
opper een
E.
Overgang
van
verzekering
en
overgang
van
€ 400 voor de kosten van de terugbetaalbare ambulanformule
te zorgen
verstrektdie door
een erkende kinesitherapeut,
Kandidaat-verzekerden
deze verzekeringsovereenkomst willen onderschrijven of ertoe willen toetreden,
en tot
€
400
voor
alle
andere
pre- en posthospitalien overstappen van een andere verzekering van de
verzekeraar, kunnen intekenen indien:
satiekosten
• zij al 1 jaar ononderbroken aangesloten waren bij
hun oorspronkelijke verzekering,
• zij de premie van hun oorspronkelijke verzekering

C. Vrijstelling
dekkingslimieten
hebben betaalden
en deze
op correcte wijze hebben
beëindigd,
In
geval
van
keuze
voor een hospitalisatie op een
• zij de onderschrijvings- of toetredingsmodaliteiten
De verzekeraar vergoedt de kosten verbonden aan
betreft de erelonen en de ereloonsupplementen van
van deze overeenkomst hebben nageleefd, en
borstreducties
en obesitasbehandelingen,
alsook dede kosten
erkende gezondheidszorgbeoefenaars.
De verzekeraar
vergoedt
verbonden aan bor- éénpersoonskamer
waarvoor
kamer- en ereloonsup• zij niet gehospitaliseerd zijn.
gevolgen ervan, per verzekerde en over de volledige
De totale tegemoetkoming is, per verzekerde en per
obesitasbehandelingen
en beperkt
transgenderbeplementen aangerekend worden, wordt de tegemoetduurtijdstreducties,
van de verzekeringsovereenkomst,
samen
verzekeringsjaar,
tot € 400.
Bij overgang van de verzekering HospiPlan naar deze
tot € 2.000, mits de verzekerde de voorafgaandelijke
handelingen
engeneesheer
-operaties,
alsook
deengevolgen
ervan, koming
van de verzekeraar
indekking
de hospitalisatiekosten,
verzekeringsovereenkomst
kan de maximale
toestemming
van de adviserende
van
C. Vrijstelling
dekkingslimieten
per verzekeringsjaar nooit meer bedragen dan de
zijn/haar ziekenfonds hiertoe heeft verkregen en tusIn geval van keuze voor een hospitalisatie op een
per
verzekerde
en
over
de
volledige
duurtijd
van
de
per
verzekerde
en
per
verzekeringsjaar,
verminderd met
dekkingen die worden voorzien door de verzekering
senkomst geniet vanuit de verplichte verzekering voor
éénpersoonskamer waarvoor kamer- en ereloonsupHospiPlus.
geneeskundige
verzorging en uitkeringen.
plemententot
aangerekend
worden,
wordt de
verzekeringsovereenkomst,
samen
€ 2.000,
mits
detegemoet-een vrijstelling
van € 125.
koming van de verzekeraar in de hospitalisatiekosten,
In geval van overgang van een andere verzekering van
In gevalverzekerde
van hospitalisatie omwille
van 2 ingrepen
per verzekerde
en per verzekeringsjaar,
de voorafgaandelijke
toestemming
vanverminderd
de
de verzekeraar naar deze verzekeringsovereenkomst
waarvan 1 uitgesloten is, vergoedt de verzekeraar de
met een vrijstelling van € 125.
gaat de
dekking pas in na afloop vanhospitalisatie
de wachttijd. Er
adviserend
arts
van
zijn/haar
ziekenfonds
hiertoe
heeft
Bij
een
ononderbroken
verspreid over
totale hospitalisatiekosten tot 50 %.
Bij een ononderbroken hospitalisatie verspreid over
is echter geen wachttijd in geval van overgang van de
twee verzekeringsjaren wordt voormelde vrijstelling
verkregen
en
tussenkomst
geniet
vanuit
de
verplichte
twee
verzekeringsjaren
wordt
voormelde
vrijstelling
verzekering
HospiContinu
naar
deze
verzekeringsoverHospitalisaties ten gevolge van een bestaande aanvan € 125 slechts éénmalig toegepast.
eenkomst.
doening
worden door de verzekeraar
vergoed:
Iedereverzorging
hospitalisatie die zowel
verblijf op een van €
verzekering
voor geneeskundige
en een
uitkerin125
slechts
éénmalig
toegepast.
• volgens de hiervoor beschreven bepalingen bij
twee- of meerpersoonskamer als op een éénperIn geval van overgang van de verzekering HospiPlan
keuze
voorverzekeraar
een
twee- ofde
meerpersoonskamer;
soonskamer
omvat, wordt volledig
beschouwd als eenbetreft
gen.
Voor
toepassing
dezeverbonden
paragraaf
verstaat
De
vergoedt devan
kosten
aan
de erelonen en de ereloonsupplementen van
van de verzekeraar naar deze verzekeringsovereen• volgens de hiervoor beschreven bepalingen, met
hospitalisatie op een éénpersoonskamer.
komst
wordt
de verzekerde gedurende
de wachttijd
men
onder
de
volledige
duurtijd
van
de
verzekeringsIedere
hospitalisatie
die zowel
een verblijf op een tweeborstreducties
obesitasbehandelingen, alsook de
erkende
gezondheidszorgbeoefenaars.
uitzondering
van de kamer- enen
ereloonsupplegedekt volgens de modaliteiten van de oorspronkelijke
menten waarvoor geen tegemoetkoming wordt
De totale tegemoetkoming die de verzekeraar in
overeenkomst
ook
de
aansluiting
van
de
verzekerde
bij
of
meerpersoonskamer
als
op
eenverzekerde
éénpersoonskamer
verzekering
HospiPlan.
gevolgen
ervan,
per
verzekerde
en
over
de
volledige
De
totale
tegemoetkoming
is,
per
en per
toegekend, bij keuze voor een éénpersoonskamer.
het kader van de verzekeringsovereenkomst voor
de waarborg hospitalisatie en de waarborg pre- en
de
verzekering
HospiContinu.
omvat,
wordt
volledig
beschouwd
als
een
hospitalisatie
duurtijd
van
de
verzekeringsovereenkomst,
samen
verzekeringsjaar,
beperkt
tot
€
400.
F.
Jaarpremie
2019
De verzekerde die tijdens de eerste 9 maanden na
posthospitalisatie uitkeert, is onbegrensd. De totale
de inwerkingtreding
van, of de
toetreding
de
tegemoetkoming
voor de waarborg pre- en posthos-op een
Leeftijdscategorie
HospiPlus
éénpersoonskamer.
tot € 2.000,
mits
detot,verzekerde
de voorafgaandelijke
verzekeringsovereenkomst wordt gehospitaliseerd
pitalisatie is, per verzekerde en per verzekeringsjaar,
0 tot en met 25 jaar
€ 57,72
In
geval
van
hospitalisatie
omwille
van
2 van
ingrepen
ten gevolge
van
een
zwangerschap
of
een
bevalling
beperkt
tot
€
400.
toestemming van de adviserende geneesheer
C. Vrijstelling
en dekkingslimieten
26 tot en met 49 jaar
€ 192,84
wordt vergoed volgens de bepalingen inzake een
waarvan
1
uitgesloten
is, vergoedt
debeperkt
verzekeraar
totale
die de verzekeraar
zijn/haar
hiertoe
heeft
verkregen
en tus- detot De
In geval
een hospitalisatie
op eenin het
bestaande
aandoeningziekenfonds
beschreven
in voorgaande
De verzekeraar
de tegemoetkoming
50 tot van
entegemoetkoming
met keuze
64 jaar * voor
€ 251,64
alinea, behoudens tegenbewijs van vroeggeboorte via
€ 2.000, per verzekerde en per verzekeringsjaar, voor
65van
jaar endeze
ouder verzekeringsovereenkomst
€ 416,88 kamer- en ereloonsuptotale
hospitalisatiekosten
tot
50
%.
kader
uitkeert, is
senkomst
geniet
vanuit
de
verplichte
verzekering
voor
éénpersoonskamer
waarvoor
een medisch verslag.
een hospitalisatie in één van volgende diensten:
* Voor wie intekent vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige
• 34 dienst voor kinderneuropsychiatrie (K-dienst), onbegrensd.
Debetaalt
totale
tegemoetkoming
voor
de waargeneeskundige
verzorging
en
uitkeringen.
plementen
aangerekend
worden,
wordt
de
tegemoetverzekering
heeft,
meteen
het
tarief
van
65
jaar
B. Waarborg pre- en posthospitalisatie
• 37 dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst),
enpreouder. en posthospitalisatie is, per verzekerde en
Hospitalisaties
ten gevolge
van• een
bestaande
aandoe- borg
De verzekeraar
voorziet een tegemoetkoming
in de
41 psychiatrische
dienst (T-dienst),
koming
van de verzekeraar in de hospitalisatiekosten,
hierna omschreven kosten van ambulante zorgen en
• 61 cardiopulmonaire aandoeningen,
Voor wie intekent vanaf
jaarbeperkt
en
geen gelijkaardige
ning
worden
door
de verzekeraar
vergoed:
per
tot € 400verminderd
indien de verIn
geval
van hospitalisatie
van
2 ingrepen
per verzekeringsjaar,
verzekerde
en65per
verzekeringsjaar,
de kosten
van
geneesmiddelen
voorgeschreven
door omwille
• 62 locomotorische
aandoeningen,
verzekering heeft, bedraagt de jaarpremie 2019
de behandelende arts, gedurende de periode van
• 63 neurologische aandoeningen,
•
volgens
de
hiervoor
beschreven
bepalingen
bij
keuze
zekerde
kiest
voor
hospitalisatie
op
een
éénpersoonswaarvan
1
uitgesloten
is,
vergoedt
de
verzekeraar
de
met
een
vrijstelling
van
€
125.
30 dagen voorafgaand en 90 dagen volgend op een
• 64 chronische aandoeningen waarvoor palliatieve
Leeftijdscategorie
HospiPlus
hospitalisatie,
op voorwaarde
dat deze kosten
rechtzorgen nodig zijn,
voor
een tweeof meerpersoonskamer;
65 tot
en met
69 jaar voor €hospitalisatie
516,24
kamer.
Bij
keuze
op een tweetotale
hospitalisatiekosten
tot
50
%.
Bij
een
ononderbroken
hospitalisatie
verspreid
over of
streeks verband houden met de hospitalisatie.
• 65 chronische polypathologieën waarvoor verjaar en ouder
€ 645,48
lengdebepalingen,
medische zorgen nodig
zijn, uit• volgens de hiervoor beschreven
met
meerpersoonskamer
heeft
devoormelde
verzekerdevrijstelling
recht op een
twee 70verzekeringsjaren
wordt
Volgende kosten van ambulante zorgen worden
• 66 psychogeriatrische aandoeningen,
De premie-aanpassing
de overgang
een ho-de kosten van de tevan
de
en
tegemoetkoming
€ 400naarvoor
Hospitalisaties
ten
gevolge
bestaande
aanvan €
125 slechtsbijtot
éénmalig
toegepast.
vergoed:
dezondering
kosten van ambulante
zorgen
diekamerrecht van
• een
69ereloonsupplementen
chronische
aandoeningen.
gere leeftijdscategorie gaat in bij de aanvang van het
geven op tussenkomst in de verplichte verzekering
waarvoor
geen
tegemoetkoming
wordt
toegekend,
rugbetaalbare
ambulante
zorgen
verstrekt
jaar
waarin
men
respectievelijk
26,
50
of
65
wordt.
doening
worden
door
de
verzekeraar
vergoed:
Iedere
hospitalisatie
die
zowel
een verblijf
op door
een een
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en een
D. Territoriale geldigheid
officieel erkend
nomenclatuurnummer
hebben;
de teHospiPlus dekt enkel de hospitalisaties die in België
bij
keuze
voor
een
éénpersoonskamer.
erkende
kinesitherapeut,
en
tot
€
400
voor
alle
andere
•
volgens
de
hiervoor
beschreven
bepalingen
bij
tweeof
meerpersoonskamer
als
op
een
éénpergemoetkoming in de kosten van de ambulante zorgen
plaatsvonden, de in België verstrekte ambulante
preen posthospitalisatiekosten.
keuze voor een twee- of meerpersoonskamer;
soonskamer
omvat, wordt volledig beschouwd als een
verzekerde
die tijdens
de eerste
9 maanden
de hiervoor
beschreven
bepalingen,
metna de
hospitalisatie op een éénpersoonskamer.
10 •Devolgens
inwerkingtreding
van,
de toetreding
tot, de verzeke- De verzekeraar beperkt de tegemoetkoming tot €
uitzondering van
de of
kameren ereloonsupple12240 AlgVW2017_160908.indd 10
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ringsovereenkomst
gevolge 2.000,
pertegemoetkoming
verzekerde en die
perde
verzekeringsjaar,
menten waarvoorwordt
geen gehospitaliseerd
tegemoetkoming ten
wordt
De totale
verzekeraar in voor
vantoegekend,
een zwangerschap
of
een
bevalling
wordt
vergoed
een
hospitalisatie
in
één
van
volgende
diensten:
bij keuze voor een éénpersoonskamer.
het kader van de verzekeringsovereenkomst
voor
volgens de bepalingen inzake een bestaande aandoe- •de34
dienst voor
kinderneuropsychiatrie
waarborg
hospitalisatie
en de waarborg(K-dienst),
pre- en
ningverzekerde
beschreven
voorgaande
alinea,
behoudens
37 dienst voor neuropsychiatrie
(A-dienst),
De
diein
tijdens
de eerste
9 maanden
na te- •posthospitalisatie
uitkeert, is onbegrensd.
De totale
genbewijs
van vroeggeboorte
via een medisch
41 psychiatrische
(T-dienst),
de
inwerkingtreding
van, of de toetreding
tot, de verslag. •tegemoetkoming
voordienst
de waarborg
pre- en posthos•pitalisatie
61 cardiopulmonaire
aandoeningen,
verzekeringsovereenkomst wordt gehospitaliseerd
is, per verzekerde
en per verzekeringsjaar,
B. Waarborg
preenzwangerschap
posthospitalisatie
•beperkt
62 locomotorische
aandoeningen,
ten
gevolge van
een
of een bevalling
tot € 400.
De verzekeraar
voorziet
een tegemoetkoming
wordt
vergoed volgens
de bepalingen
inzake een in de • 63 neurologische aandoeningen,
hierna omschreven
kosten
van ambulante
zorgen en •De64
chronische
aandoeningen
waarvoor tot
palliatieve
bestaande
aandoening
beschreven
in voorgaande
verzekeraar
beperkt
de tegemoetkoming
de kosten
van geneesmiddelen
voorgeschreven
door
nodig
zijn, en per verzekeringsjaar, voor
alinea,
behoudens
tegenbewijs van
vroeggeboorte via
€ zorgen
2.000, per
verzekerde
de behandelende
arts, gedurende de periode van 30 •een
65hospitalisatie
chronische polypathologieën
waarvoor
verlengde
een
medisch verslag.
in één van volgende
diensten:
dagen voorafgaand en 90 dagen volgend op een hoszorgen
nodig zijn,
• medische
34 dienst voor
kinderneuropsychiatrie
(K-dienst),
pitalisatie,
opprevoorwaarde
dat deze kosten rechtstreeks •• 66
aandoeningen,
B.
Waarborg
en posthospitalisatie
37psychogeriatrische
dienst voor neuropsychiatrie
(A-dienst),
verband
houden
met deeen
hospitalisatie.
•• 69
aandoeningen.
De
verzekeraar
voorziet
tegemoetkoming in de
41chronische
psychiatrische
dienst (T-dienst),
hierna omschreven kosten van ambulante zorgen en
• 61 cardiopulmonaire aandoeningen,
Volgende
kosten
van ambulante
zorgen worden
geldigheid
de
kosten van
geneesmiddelen
voorgeschreven
doorver- D.
• Territoriale
62 locomotorische
aandoeningen,
goed:
de kosten van
ambulante
die recht
dekt enkelaandoeningen,
de hospitalisaties die in België
de
behandelende
arts,
gedurendezorgen
de periode
van geven HospiPlus
• 63 neurologische
op dagen
tussenkomst
in de en
verplichte
verzekering
deaandoeningen
in België verstrekte
ambulante
zor30
voorafgaand
90 dagen
volgend opvoor
een ge- plaatsvonden,
• 64 chronische
waarvoor
palliatieve
neeskundige verzorging
en uitkeringen
en eenrechtofficieel genzorgen
voorafgaand
of volgend op een hospitalisatie
hospitalisatie,
op voorwaarde
dat deze kosten
nodig zijn,
erkend verband
nomenclatuurnummer
hebben; de tegemoet- in
alsook polypathologieën
de geneesmiddelen
die verin België
streeks
houden met de hospitalisatie.
• België,
65 chronische
waarvoor
koming in de kosten van de ambulante zorgen betreft werden
voorgeschreven
ennodig
verstrekt.
lengde
medische zorgen
zijn,
de erelonen
en de
van erkende
Volgende
kosten
vanereloonsupplementen
ambulante zorgen worden
• 66 psychogeriatrische aandoeningen,
gezondheidszorgbeoefenaars.
vergoed:
de kosten van ambulante zorgen die recht
• 69 chronische aandoeningen.
geven op tussenkomst in de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en een
D. Territoriale geldigheid
officieel erkend nomenclatuurnummer hebben; de teHospiPlus dekt enkel de hospitalisaties die in België
gemoetkoming in de kosten van de ambulante zorgen
plaatsvonden, de in België verstrekte ambulante
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voorafgaand
of volgend
op een
hospitalisatie
Inzorgen
afwijking
op voorgaande
alinea,
voorziet
de verzein België,
de geneesmiddelen
België
keraar
eenalsook
tegemoetkoming
in gevaldie
vaninhospitalisawerden
en verstrekt.
tie
in hetvoorgeschreven
buitenland, beperkt
tot maximum 10 hospitalisatiedagen per verzekerde en per verzekeringsjaar,
afwijking vanaf
op voorgaande
alinea,
voorziet waarbij
de verzeketeInrekenen
de dag van
opname,
de
raar een tegemoetkoming
in geval
hospitalisatie
tegemoetkoming
beperkt wordt
totvan
€ 250
per dag.
in het buitenland, beperkt tot maximum 10 hospitaper verzekerde
en per verzekeringsjaar,
E.lisatiedagen
Overgang van
verzekering
te rekenen vanaf de dagdie
van
opname,
waarbij de
Kandidaat-verzekerden
deze
verzekeringsovereentegemoetkoming
beperkt wordt
tot € 250
pertoetreden,
dag.
komst
willen onderschrijven
of ertoe
willen

en overstappen van een andere verzekering van de
E. Overgangkunnen
van verzekering
overgang van
verzekeraar,
intekenenenindien:
•formule
zij al 1 jaar ononderbroken aangesloten waren bij
Kandidaat-verzekerden
die deze verzekeringsovereenhun oorspronkelijke verzekering,
komst
willen
onderschrijven
of ertoe willenverzekering
toetreden,
• zij de premie van hun oorspronkelijke
enhebben
overstappen
vaneneen
andere
verzekering
van
de
betaald
deze
op correcte
wijze
hebben
verzekeraar,
beëindigd,kunnen intekenen indien:
al onderschrijvings1 jaar ononderbroken
aangesloten waren bij
•• zijzijde
of toetredingsmodaliteiten
hun
oorspronkelijke
verzekering,
van deze overeenkomst hebben nageleefd, en
de premie
van hun oorspronkelijke
verzekering
•• zijzijniet
gehospitaliseerd
zijn.
hebben betaald en deze op correcte wijze hebben
beëindigd,van de verzekering HospiPlan naar deze
Bij overgang
•
zij de onderschrijvings- ofkan
toetredingsmodaliteiten
verzekeringsovereenkomst
de maximale dekking
deze overeenkomst
per van
verzekeringsjaar
nooithebben
meer nageleefd,
bedragen en
dan de
• zij niet gehospitaliseerd
zijn. door de verzekering
dekkingen
die worden voorzien
HospiPlus.
Bij overgang van de verzekering HospiPlan naar deze
de andere
maximale
dekking
Inverzekeringsovereenkomst
geval van overgang vankan
een
verzekering
per verzekeringsjaar
bedragen
dan de
van
de verzekeraarnooit
naarmeer
deze
verzekeringsoverdekkingengaat
die worden
voorzien
de afloop
verzekering
eenkomst
de dekking
pasdoor
in na
van de
HospiPlus.
wachttijd. Er is echter geen wachttijd in geval van
overgang van de verzekering HospiContinu naar deze
In geval van overgang van een andere verzekering van
verzekeringsovereenkomst.
de verzekeraar naar deze verzekeringsovereenkomst
de van
dekking
pas in van
na afloop
van de wachttijd.
Er
Ingaat
geval
overgang
de verzekering
HospiPlan
is echter
geen wachttijd
gevalverzekeringsovereenvan overgang van de
van
de verzekeraar
naarindeze
verzekering
naar
deze verzekeringsoverkomst
wordtHospiContinu
de verzekerde
gedurende
de wachttijd
eenkomst.
gedekt
volgens de modaliteiten van de oorspronkelijke verzekering HospiPlan.
In geval van overgang van de verzekering HospiPlan
de verzekeraar
F.van
Jaarpremie
2019naar deze verzekeringsovereenkomst wordt de verzekerde gedurende de wachttijd
Leeftijdscategorie
HospiPlus
gedekt volgens de modaliteiten van de oorspronkelijke
tot en met 19 jaar
€ 64,20
verzekering HospiPlan.
van 20 tot en met 25 jaar
€ 61,32
van
26 tot en met
49 jaar
F.
Jaarpremie
2019
van 50 tot en met 64 jaar*
Leeftijdscategorie
vanaf 65 jaar
0 tot en met 25 jaar

€ 204,96
€ 268,32
HospiPlus
€ 436,44
€ 57,72

26 tot
enintekent
met 49 jaar
192,84
* Voor
wie
vanaf 50 jaar€ en
geen gelijkaardige50
ziekenfondsverzekering
betaalt meteen het
tot en met 64 jaar * heeft,
€ 251,64
tarief van 65 jaar en ouder
65 jaar en ouder
€ 416,88
* Voor
intekentvanaf
vanaf65
50jaar
jaaren
engeen
geengelijkaardige
gelijkaardige
Voor
wiewie
intekent
verzekering
heeft,
betaalt
meteen
het
tarief
65 jaar
ziekenfondsverzekering heeft, bedraagt de van
jaarpremie
en ouder.
2019
Voor wie intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige
Leeftijdscategorie
HospiPlus
verzekering heeft, bedraagt de jaarpremie 2019
65 tot en met 69 jaar
€ 527,16
Leeftijdscategorie
HospiPlus
70 jaar en ouder
€ 659,16
65 tot en met 69 jaar
€ 516,24
jaar en ouder
€ 645,48naar een hoDe70
premie-aanpassing
bij de overgang
gere leeftijdscategorie gaat in bij de aanvang van het
De premie-aanpassing
bij de overgang
een
hojaar
waarin men respectievelijk
26, 50naar
of 65
wordt.
gere leeftijdscategorie gaat in bij de aanvang van het
jaar waarin men respectievelijk 26, 50 of 65 wordt.
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ZIEKTE AMBUPLAN
AMBUPLAN
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A. Waarborgen
De verzekeraar komt tegemoet in de hierna vermelde kosten van ambulante zorgen
A.A.
enWaarborgen
geneesmiddelen die rechtstreeks verband houden met een ernstige ziekte en
Waarborgen
dieverzekeraar
aanleidingkomt
geven
tot een wettelijke
tegemoetkoming:
De
tegemoet
inin de
vermelde
De
verzekeraar
komt
tegemoet
de hierna
hierna
vermelde kosten
kosten van
van ambulante
ambulante zorgen
zorgen
• geneesmiddelen
de
kosten van speciale
behandelingen,
analyses
onderzoeken
welke
genooden
die
verband
houden
een
ziekte
en die
en
geneesmiddelen
dierechtstreeks
rechtstreeks
verband
houdenenmet
met
een ernstige
zaakt zijn
doortot
deeen
ernstige
ziekte;
aanleiding
geven
wettelijke
tegemoetkoming:
aanleiding
geven
tot
een
wettelijke
tegemoetkoming:
de
kostenvan
voorspeciale
de huurbehandelingen,
van allerhandeanalyses
medischen
sanitair materiaal;
••• de
welke genooddekosten
kosten
van
speciale
behandelingen,
analyses
enenonderzoeken
onderzoeken
• zaakt
de
kosten
voorde
farmaceutische
zijn
ernstige
zaakt
zijndoor
door
de
ernstigeziekte;
ziekte;producten, mits deze voorgeschreven werden
door
de behandelende
arts;
•• de
voor
allerhande
dekosten
kosten
voorde
dehuur
huurvan
van
allerhande medisch
medisch en
en sanitair
sanitair materiaal;
de
kostenvoor
vanfarmaceutische
medisch verantwoord
vervoer
doorvoorgeschreven
een ziekenwagen,
taxidoor
of
••• de
producten,
mits
werden
dekosten
kosten
voor
farmaceutische
producten,
mits deze
deze
voorgeschreven
eigen
wagen (tussenkomst
voor privévervoer = € 0,2/km), beperkt tot € 250
de
arts;
debehandelende
behandelende
arts;
per
verzekeringsjaar;
•• de
van
dekosten
kosten
vanmedisch
medischverantwoord
verantwoord vervoer
vervoer door
door een
een ziekenwagen,
ziekenwagen, taxi of eigen
• wagen
alle
kosten
waarmeevoor
vooraf
schriftelijk
ingestemd
(tussenkomst
privévervoer
== €€werd
0,2/km),
beperkt
tot € de
250adviserende
per verzekewagen
(tussenkomst
voor
privévervoer
0,2/km),
beperktdoor
arts
van de verzekeraar op basis van een medisch attest.
ringsjaar;
ringsjaar;
•• alle
allekosten
kostenwaarmee
waarmeevooraf
voorafschriftelijk
schriftelijk werd
werd ingestemd
ingestemd door
door de adviserende arts
B.van
Dekkingslimieten
vande
deverzekeraar
verzekeraarop
opbasis
basisvan
van een
een medisch
medisch attest.
attest.
De totale tegemoetkoming die de verzekeraar in het kader van de aanvullende
waarborg
AmbuPlan uitkeert, is beperkt tot € 7.500 per verzekerde en per verzeB.B.
Dekkingslimieten
Dekkingslimieten
keringsjaar.
De
totaletegemoetkoming
tegemoetkomingdie
diede
de verzekeraar
verzekeraar in
in het
het kader
kader van
van de aanvullende
De
totale
waarborgAmbuPlan
AmbuPlanuitkeert,
uitkeert,isisbeperkt
beperkt tot
tot €€ 7.500
7.500 per
per verzekerde
verzekerde en per verzekewaarborg
De totale tegemoetkoming die de verzekeraar in het kader van de aanvullende
ringsjaar.
ringsjaar.
waarborg AmbuPlus uitkeert, is onbegrensd.
Detotale
totaletegemoetkoming
tegemoetkomingdie
diede
de verzekeraar
verzekeraar in
in het
het kader
kader van
van de aanvullende
De
C. Territoriale
geldigheid
waarborg
AmbuPlus
uitkeert,isisonbegrensd.
onbegrensd.
waarborg
AmbuPlus
uitkeert,
AmbuPlan en AmbuPlus dekken enkel de in België verstrekte ambulante zorgen en
geneesmiddelen
die in België werden voorgeschreven en verstrekt.
Territorialegeldigheid
geldigheid
C.C.
Territoriale
AmbuPlanen
enAmbuPlus
AmbuPlusdekken
dekkenenkel
enkel de
de in
in België
België verstrekte
verstrekte ambulante
ambulante zorgen
AmbuPlan
D. Jaarpremie
2019 op
voorafgaand
volgend
opeen
eenhospitalisatie
hospitalisatie in
in België,
België,en
en de
de geneesmiddelen die in
voorafgaand
ofofvolgend
België
werdenvoorgeschreven
voorgeschrevenen
en verstrekt.
verstrekt. AmbuPlus
België
werden
Leeftijdscategorie
AmbuPlan
tot en met 19 jaar
€ 1,44
€ 2,28
Jaarpremie2019
2019
D.D.Jaarpremie
van 20 tot en met 25 jaar € 1,44
€ 2,16
Leeftijdscategorie
AmbuPlan AmbuPlus
AmbuPlus
Leeftijdscategorie
AmbuPlan
van 26 tot en met 49 jaar € 5,52
€ 8,28
toten
enmet
met25
25jaar
jaar
1,44
2,16
00tot
€€1,44
€€ 2,16
van 50 tot en met 64 jaar* € 7,08
€ 10,80
26tot
tot enmet
met 49 jaar
5,52
7,92
26
€€€5,52
€€€7,92
vanaf en
65 jaar 49 jaar
11,52
18,60
50
tot
en
met
64
jaar
*
€
6,84
€
10,32
50 tot en met 64 jaar *
€ 6,84
€ 10,32
*65
Voor
intekent
jaar en geen
gelijkaardige ziekenfondsverzekering
65
jaarwie
enouder
ouder vanaf 50
10,68
17,88
jaar
en
€€10,68
€€ 17,88
heeft,
betaalt
meteen
het
tarief
van
65
jaar
en
ouder verzekering heeft, betaalt
Voorwie
wieintekent
intekentvanaf
vanaf50
50jaar
jaar en
en geen
geen gelijkaardige
gelijkaardige verzekering
**Voor
heeft, betaalt
meteen
het
tarief
van
65
jaar
en
ouder.
meteen het tarief van 65 jaar en ouder.
Voor wie intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering heeft,
bedraagt
de jaarpremie
2019:
Voorwie
wieintekent
intekentvanaf
vanaf65
65jaar
jaaren
en geen
geen gelijkaardige
gelijkaardige verzekering
verzekering heeft,
heeft, bedraagt
bedraagt de
de
Voor
jaarpremie2019:
2019:
jaarpremie
Leeftijdscategorie
AmbuPlan AmbuPlus
Leeftijdscategorie
AmbuPlan AmbuPlus
AmbuPlus
Leeftijdscategorie
AmbuPlan
65 tot en met 69 jaar
€ 26,04
€ 39,00
65tot
toten
enmet
met69
69jaar
jaar
25,56
38,28
65
€€25,56
€€ 38,28
70 jaar en ouder
€ 39,24
€ 52,44
70
jaar
en
ouder
€
38,52
€
51,36
70 jaar en ouder
€ 38,52
€ 51,36
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VERZEKERING
A. Waarborgen
In geval van hospitalisatie ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschapsverwikA.kelingen
Waarborgen
A.
Waarborgen
of een bevalling, voorziet de verzekeraar per verpleegdag, al naargelang
Indegeval
geval
van
hospitalisatie
ten gevolge
gevolge
van ziekte,
ziekte,
ongeval,tegemoetkoming
zwangerschapsverwikIn
ten
van
ongeval,
zwangerschapsverwikdoorvan
de hospitalisatie
verzekerde gekozen
formule,
een
forfaitaire
van:
kelingen
of
een
bevalling,
voorziet
de
verzekeraar
per
verpleegdag,
naargelangde
de
kelingen
of een
• formule
3: €bevalling,
12,25 voorziet de verzekeraar per verpleegdag, alalnaargelang
gekozen
formule,
een
forfaitaire
tegemoetkoming
van:
door
de
verzekerde
gekozen
formule,
een
forfaitaire
tegemoetkoming
van:
• formule 2: € 25
•• formule
formule3:1:€ €12,25
50
• formule 2: € 25
•Deformule
1: € 50.
verzekerde
die 65 jaar of ouder is, heeft per verzekeringsjaar pas recht op deze
jaar of
of ouder
ouder
is,
heeft
per
verzekeringsjaarpas
pasrecht
rechtop
opdeze
deze
De
verzekerde
die 65 jaar
verzekeringsjaar
forfaitaire tegemoetkoming
vanafis,
deheeft
4de per
verpleegdag.
tegemoetkoming vanaf
vanaf de
de 4de
4de verpleegdag.
verpleegdag.
forfaitaire tegemoetkoming
B. Dekkingslimieten
B.DeDekkingslimieten
verzekeraar beperkt de tegemoetkoming tot 90 verpleegdagen, per verzekerde
de tegemoetkoming
tegemoetkoming tot
tot 90
90 verpleegdagen,
verpleegdagen,per
perverzekerde
verzekerdeen
en
De
beperkt de
enverzekeraar
per verzekeringsjaar.
per verzekeringsjaar.
De verzekeraar beperkt de tegemoetkoming tot 30 verpleegdagen, per verzekerde
devoor
tegemoetkoming
tot 30
30in
verpleegdagen,
perverzekerde
verzekerde
en
De
beperkt de
tegemoetkoming
tot
verpleegdagen,
per
enverzekeraar
per verzekeringsjaar,
een hospitalisatie
één van volgende
diensten:en
voor een
een hospitalisatie
hospitalisatie(K-dienst),
in één
één van
vanvolgende
volgendediensten:
diensten:
per
verzekeringsjaar,
voor
in
• 34
dienst voor kinderneuropsychiatrie
kinderneuropsychiatrie
(K-dienst),
•• 34
(K-dienst),
37dienst
dienstvoor
voorkinderneuropsychiatrie
neuropsychiatrie (A-dienst),
•• 37
voor neuropsychiatrie
(A-dienst),
neuropsychiatrie
(A-dienst),
41dienst
psychiatrische
dienst (T-dienst),
•• 41
dienst
(T-dienst),
dienstaandoeningen,
(T-dienst),
61psychiatrische
cardiopulmonaire
•• 61
aandoeningen,
cardiopulmonaire
aandoeningen,
62cardiopulmonaire
locomotorische aandoeningen,
•• 62
aandoeningen,
63locomotorische
neurologische aandoeningen,
aandoeningen,
•• 63
aandoeningen,
aandoeningen,
64neurologische
chronische aandoeningen
waarvoor palliatieve zorgen nodig zijn,
•• 64
waarvoor
palliatieve
zorgen
nodig
aandoeningen
waarvoor
palliatieve
zorgenmedische
nodigzijn,
zijn,zorgen nodig
65chronische
chronischeaandoeningen
polypathologieën
waarvoor
verlengde
• 65
chronische polypathologieën
polypathologieën waarvoor
waarvoor verlengde
verlengdemedische
medischezorgen
zorgennodig
nodigzijn,
zijn,
zijn,
•• 66
66psychogeriatrische
psychogeriatrischeaandoeningen,
aandoeningen,
psychogeriatrische
aandoeningen,
•• 69
69chronische
chronischeaandoeningen.
aandoeningen.
aandoeningen.
De
vanvan
een
hospitalisatie
die
meerdere
verzekeringsjaren
loopt,
Deverpleegdagen
verpleegdagen
hospitalisatie
die over
meerdere
verzekeringsjaren
eeneen
hospitalisatie
die over
over
meerdere
verzekeringsjaren
loopt,
worden,
voor de voor
berekening
van
aantal
allen
loopt, worden,
de berekening
van
het maximaal
aantal verpleegdagen,
allen
berekening
van het
het maximaal
maximaal
aantalverpleegdagen,
verpleegdagen,
allengeteld
geteld
bij
het aantal
van
waarin
een
geteld
bij hetverpleegdagen
aantal verpleegdagen
van het verzekeringsjaar
waarin
de hospitaverpleegdagen
van het
het verzekeringsjaar
verzekeringsjaar
waarinde
dehospitalisatie
hospitalisatie
een
aanvang
nam.
lisatie een
aanvang nam.
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geldigheid
C.C.Territoriale
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De
een
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per
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inin in
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verzekeraarvoorziet
voorzietenkel
enkel
een
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tegemoetkoming
verpleegdag
De
verzekeraar
voorziet
enkel
een
forfaitaire
tegemoetkoming
perper
verpleegdag
geval
Belgisch
grondgebied.
gevalvan
vanhospitalisatie
hospitalisatieop
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grondgebied.
geval
van
hospitalisatie
opop
Belgisch
grondgebied.
D.
en
overgang
van
formule
Overgangvan
vanverzekering
verzekering
overgang
formule
D.D.Overgang
Overgang
van
verzekering
enen
overgang
vanvan
formule
Kandidaat-verzekerden
die
de
verzekering
HospiForfait
willen
onderschrijven
ofofertoe
Kandidaat-verzekerden
verzekering
HospiForfait
willen
onderschrijven
of
Kandidaat-verzekerden
diedie
dede
verzekering
HospiForfait
willen
onderschrijven
ertoe
willen
en
van
andere
van
ertoe toetreden,
willen toetreden,
en overstappen
eenverzekering
andere verzekering
van de verzewillen
toetreden,
en overstappen
overstappen
van een
eenvan
andere
verzekering
vande
deverzekeraar,
verzekeraar,
kunnen
indien:
keraar,intekenen
kunnen intekenen
kunnen
intekenen
indien: indien:
••• zij
de
premie
van
verzekering
hebben
betaald
en
op
zij
de
premie
van
hunoorspronkelijke
oorspronkelijke
verzekering
hebben
betaald
en deze
zij de premie van hun
hun
oorspronkelijke
verzekering
hebben
betaald
endeze
deze
op op
correcte
wijze
hebben
beëindigd,
correcte
wijze
hebben
beëindigd,
correcte wijze hebben beëindigd,
••• zij
van
de
verzekeringsovereenzijde
deonderschrijvingsonderschrijvings-of
toetredingsmodaliteiten
van
verzekeringsovereenzij
de
onderschrijvingsofoftoetredingsmodaliteiten
toetredingsmodaliteiten
van
dede
verzekeringsovereenkomst
en
komsthebben
hebbennageleefd,
nageleefd,
komst
hebben
nageleefd,
enen
••• zij
zijniet
nietgehospitaliseerd
gehospitaliseerdzijn.
zijn.
zij
niet
gehospitaliseerd
zijn.

Depremie-aanpassing
premie-aanpassing
bij
de
overgang
naar
een
hogere
leeftijdscategorie
gaat
in in
bij
premie-aanpassingbij
bijde
deovergang
overgangnaar
naareen
eenhogere
hogere
leeftijdscategorie
gaat
De
leeftijdscategorie
gaat
in
bij
de
aanvang
van
het
jaar
waarin
men
respectievelijk
26,
50
of
65
wordt.
bijaanvang
de aanvang
vanjaar
het waarin
jaar waarin
respectievelijk
of 65 wordt.
de
van het
men men
respectievelijk
26, 5026,
of 50
65 wordt.
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• mits er geen sprake is van hospitalisatie op het ogenblik van overgang.
Het maximaal aantal vergoede verpleegdagen per verzekeringsjaar kan nooit hoger
zijn
dan de dekkingslimieten
vanverpleegdagen
de verzekeringper
HospiForfait.
Het maximaal
aantal vergoede
verzekeringsjaar kan nooit hoger
Binnen
HospiForfait
is
overgang
van
een
lagere
formule
naar een hogere formule
zijn dan de dekkingslimieten van de verzekering HospiForfait.
mogelijk
indien
de
verzekerde:
Binnen HospiForfait is overgang van een lagere formule naar een hogere formule
•mogelijk
jonger indien
is dan 65
de jaar,
verzekerde:
•• jonger
al 1 jaarisononderbroken
dan 65 jaar, aangesloten was bij de oorspronkelijke formule,
•• al
de1premie
van de oorspronkelijke
formule
betaald,
jaar ononderbroken
aangesloten
washeeft
bij de
oorspronkelijke formule,
•• de
eenpremie
nieuwevan
behoefteanalysefiche
heeft
ingevuld,
de oorspronkelijke formule heeft en
betaald,
•• een
er geen
sprake
is van hospitalisatie heeft
op hetingevuld,
ogenblik en
van overgang.
nieuwe
behoefteanalysefiche
• er geen sprake is van hospitalisatie op het ogenblik van overgang.
In geval van deze overgang van formule wordt de verzekerde gedurende de wachttijd
gedekt
de overgang
modaliteiten
de oorspronkelijke
formule.gedurende de wachtIn gevalvolgens
van deze
vanvan
formule
wordt de verzekerde
tijd gedekt volgens de modaliteiten van de oorspronkelijke formule.
E. Jaarpremie 2019
E.Leeftijdscategorie
Jaarpremie 2019

Formule € 50

Formule € 25

Formule € 12,25

0Leeftijdscategorie
tot en met 25 jaar

€ 25,80
Formule
€ 50

€ 12,84
Formule
€ 25

6,24
Formule € €
12,25

26
met25
49jaar
jaar
0 tottotenenmet

€€103,92
26,28

51,84
€€13,08

€€ 25,80
6,36

50
26 tot
tot en
en met
met 64
49 jaar
jaar *
65
jaar
en
ouder
50 tot en met 64 jaar*

133,44
€€ 106,08
€
236,88
€ 136,20

66,60
€€52,92
€€119,04
67,92

33,12
€€26,28
€
59,40
€ 33,72

* vanaf
Voor wie
vanaf 50 jaar€ en
geen gelijkaardige
verzekering heeft, €betaalt
65 intekent
jaar
241,92
€ 121,56
60,60
meteen het tarief van 65 jaar en ouder.

* Voor
wie intekent vanaf
50overgang
jaar en geen
gelijkaardige
ziekenfondsverzekering
De
premie-aanpassing
bij de
naar een
hogere leeftijdscategorie
gaat in bij
heeft,
betaaltvan
meteen
hetwaarin
tarief men
van 65
jaar en ouder.
de
aanvang
het jaar
respectievelijk
26, 50 of 65 wordt.
De premie-aanpassing bij de overgang naar een hogere leeftijdscategorie gaat in
bij de aanvang van het jaar waarin men respectievelijk 26, 50 of 65 wordt.

Voor meer informatie staan wij graag tot jouw dienst:
Tel. 053 76 99 79 of info@hospiplus.be
www.hospiplus.be
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VERZEKERING HOSPICONTINU
VERZEKERING HOSPICONTINU
A. Waarborgen
geval van hospitalisatie ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschapsverA.InWaarborgen
of een bevalling,
voorziet
verzekeraar
elke verzekerde een
Inwikkelingen
geval van hospitalisatie
ten gevolge
vande
ziekte,
ongeval,voor
zwangerschapsverwikketerugbetaling
van de kosten,
tot:
lingen
of een bevalling,
voorzietbeperkt
de verzekeraar
voor elke verzekerde een terugbeta• maximum
€ 10beperkt
per verpleegdag
of per daghospitalisatie, én
ling
van de kosten,
tot:
het bedrag
hetverpleegdag
saldo dat ten
blijft van de verzekerde
na de tegemoet•• maximum
€ van
10 per
of laste
per daghospitalisatie,
én
koming
vanvan
dehet
groepshospitalisatieverzekering
de werkgever.
• het
bedrag
saldo dat ten laste blijft van devia
verzekerde
na de tegemoetkoming van de groepshospitalisatieverzekering via de werkgever.
De verzekering HospiContinu waarborgt dat de verzekerde te allen tijde – maar
tenverzekering
laatste opHospiContinu
65 jaar – enwaarborgt
zonder bijkomende
medische
formaliteiten,
De
dat de verzekerde
te allen
tijde – maarzonder
bijkomende
bestaande
aandoeningen
en zonder
wachttijd
ten
laatste opbeperkingen
65 jaar – en ingevolge
zonder bijkomende
medische
formaliteiten,
zonder
kan instappen
in de kostendekkende
verzekeringen
HospiPlan
en HospiPlus
bijkomende
beperkingen
ingevolge bestaande
aandoeningen
en zonder
wachttijdvan
de instappen
verzekeraar.
kan
in de kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus van de
verzekeraar.
B. Dekkingslimieten
verzekeraar beperkt de tegemoetkoming tot 180 verpleegdagen of daghospiB.De
Dekkingslimieten
talisaties,
per verzekerde
en per verzekeringsjaar.
De
verzekeraar
beperkt de tegemoetkoming
tot 180 verpleegdagen of daghospitalisaties, per verzekerde en per verzekeringsjaar.
C. Territoriale geldigheid
verzekering
HospiContinu dekt enkel de hospitalisaties die in België plaatsC.De
Territoriale
geldigheid
vonden.
De
verzekering HospiContinu dekt enkel de hospitalisaties die in België plaatsvonden.
Jaarpremie2019
2019
D.D.Jaarpremie
Leeftijdscategorie
Leeftijdscategorie

HospiContinu
HospiContinu

toten
enmet
met25
25jaar
jaar
00tot

€€ 13,80
13,56

26tot
toten
enmet
met49
49jaar
jaar
26

€€ 29,88
29,28

50jaar
jaaren
enouder
ouder
50

€€ 111,24
108,96

Wiepas
pasintekent
intekentvanaf
vanaf50
50jaar
jaar
Wie

€€ 230,16
225,36

Depremie-aanpassing
premie-aanpassingbijbijdedeovergang
overgang
naar
een
hogere
leeftijdscategorie
in
De
naar
een
hogere
leeftijdscategorie
gaatgaat
in bij
bijaanvang
de aanvang
vanjaar
het waarin
jaar waarin
men respectievelijk
26wordt.
of 50 wordt.
de
van het
men respectievelijk
26 of 50

v.u.: Karel Goffijn, p/a Statieplein 12, 9300 Aalst
HospiPlus - verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 250/01 - ondernemingsnummer 0471.458.404

Binnen HospiForfait is overgang van een hogere formule naar een lagere formule
mogelijk:
Binnen HospiForfait is overgang van een hogere formule naar een lagere formule
•mogelijk:
zonder leeftijdsbeperking,
•• zonder
zonder wachttijd,
leeftijdsbeperking,
•• zonder
na invulling
van een nieuwe behoefteanalysefiche,
wachttijd,
•• na
op voorwaarde
denieuwe
premie behoefteanalysefiche,
voor de oorspronkelijke formule werd betaald, en
invulling vandat
een
•• op
mitsvoorwaarde
er geen sprake
is
van
hospitalisatie
op het ogenblikformule
van overgang.
dat de premie voor de oorspronkelijke
werd betaald, en

