?

Wil jij ook fors besparen
op jouw medische kosten?

Premie

De jaarpremie van MaxiPlan is afhankelijk van jouw leeftijd.

0 tot en met 6 jaar
7 tot en met 25 jaar
26 tot en met 49 jaar
50 tot en met 64 jaar*
65 jaar en ouder

Tel. 053 76 99 79
info@hospiplus.be
info@nzvl.be

€0
€ 104,52
€ 167,70
€ 199, 32
€ 231,12

Hét optimale verzekeringsplan voor
al je medische kosten

Terugbetaling
• Tandzorgen
• Orthodontie

Of ga langs in één van onze ziekenfondskantoren.
Onze klantenadviseurs helpen je graag verder.

* Personen die aansluiten ná hun 50ste verjaardag betalen
meteen het tarief 65+, tenzij zij over een gelijkaardige ziekenfondsverzekering beschikken.
Opgelet: wie pas aansluit ná 65 jaar en geen gelijkaardige
ziekenfondsverzekering had:

65 tot 69 jaar
vanaf 70 jaar

Contacteer ons gerust:

€ 297,24
€ 330,24

De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men
7, 26, 50, 65 jaar wordt. Vanaf het 4de kind is geen premie verschuldigd (te beginnen met het jongste).

MaxiPlan is een product van onze
verzekeringsmaatschappij HospiPlus.

• Alle remgelden

Nog geen hospitalisatieverzekering?
Kies de formule, dit het best bij jou past:

• Anticonceptie

Kostendekkend
HospiPlan & AmbuPlan (basis)

• Hoorapparaten

Kostendekkend
HospiPlus & AmbuPlus (comfort)
Naast jouw groepsverzekering
HospiContinu

• Extra Geboorteforfait

Vaste dagvergoeding
HospiForfait
Voor meer info: 053 76 99 79 - info@hospiplus.be

HospiContinu

MaxiPlan

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

hét optimale verzekeringsplan
voor al je medische kosten
V.U.: Wim Van Hecke - Statieplein 12, 9300 Aalst
.

2019
www.nzvl.be

Voordelen ziekenfonds

Extra voordelen Maxiplan

Cumuleerbaar

Tandzorgen: 50 % tussenkomst
op de kosten van tandzorgen
(tandprothese, tandbruggen,
kronen en stiften, implantaten,
parodontologie, tandextracties)
met een max. van € 500 per
kalenderjaar.

Tussenkomst tot € 500 per 2 jaar (25 % van het
persoonlijk aandeel boven de € 250).

Indien je geen recht hebt op een tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering.

Remgelden
50 % terugbetaald
Als je een (tand)arts, kinesist, logopedist,... raadpleegt of bepaalde geneesmiddelen aankoopt, komt
het ziekenfonds tussen. Maar er blijft ook steeds een
bedrag voor jouw rekening, nl. het remgeld. Doorheen het jaar kunnen deze remgelden voor een gezin
flink oplopen.
Wie kiest voor MaxiPlan kan rekenen op een
jaarlijkse terugbetaling van 50 % van de effectief
betaalde wettelijke remgelden (tot max. € 1.000).

De geboden dekking geldt niet alleen voor de remgelden van artsen, specialisten, paramedici,... maar
ook voor de remgelden van o.a. geneesmiddelen,
laboonderzoeken en verblijfskosten tijdens een
hospitalisatie in het binnenland.

Orthodontie: ongeacht of je al
dan niet recht hebt op een wettelijke tussenkomst, betaalt MaxiPlan jou tot max. € 250 per
behandelingsplan terug:
• € 125 bij de plaatsing
• € 125 na 12 raadplegingen
Geboorteforfait: Jij en jouw
partner klant bij MaxiPlan? Dan
ontvang je telkens bij de
geboorte van jouw kind € 200
(= € 100/aangesloten ouder).
Anticonceptiemiddelen: MaxiPlan betaalt tot max. € 25 per jaar
terug voor anticonceptie aangekocht op voorschrift van jouw
arts en waarvoor geen wettelijke
tussenkomst is voorzien.

Tussenkomst tot € 750 (in schijven van € 150 na
plaatsing apparaat, 6, 12 , 30 en 36 raadplegingen)
indien er goedkeuring is van de adviserend geneesheer vóór de 15de verjaardag van het kind.
Ouder dan 15? Ook jij ontvangt eenmalig € 150 na 6
raadplegingen.
•
•
•
•
•
•

Geboortepremie tot € 300
Terugetaling luiers tot € 300
Tussenkomst kraamhulp tot € 300
Gratis gebruik babyweegschaal en afkolfapparaat
Tussenkomst watergewenning tot € 30
Extra korting in de vakantiedomeinen Hoge Duin,
Dennenheuvel of Neutralia.

Er is geen leeftijdsbeperking en je kan aansluiten
ongeacht jouw medische voorgeschiedenis.
Verplichte aansluiting per ziekenfondsboekje.
Wachttijd
Het recht op de tegemoetkoming start na:
• 3 maanden voor de waarborgen remgelden en
anti-conceptie
• 12 maanden voor de waarborgen tandzorgen,
orthodontie, hoorapparaten en geboorteforfait.

Hoorapparaten: Indien je recht
hebt op een tussenkomst voor
een hoorapparaat via de verplichte
ziekteverzekering, voorziet MaxiPlan een tegemoetkoming voor
Er is evenwel geen wachttijd als je een gelijkaardige
jouw persoonlijke opleg:
verzekering hebt.
max. € 250 bij de plaatsing max. € 500 bij de plaatsing van Erkenningsnummer VMOB HospiPlus 325/01 - tussenpersoon 2007.
Deze folder heeft louter een informatieve waarde. Voor de nauwkeurige beschrijving
van een monofonisch hoor- een stereofonisch hoorappavan de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig.
apparaat voor één oor
raat voor beide oren.

