Hospitalisatieverzekering
EEN ONONTBEERLIJKE DEKKING

Vanaf 1/09/2019 worden de huidige verzekeringsvoorwaarden van de collectieve polis onderschreven door het IAB,
volledig hernieuwd en vervangen door HOSPI & ASSIST+.
De tussenkomst van de Sociale Zekerheid blijft beperkt. Zoals u weet betaalt de mutualiteit, in geval van hospitalisatie,
slechts een deel van de medische onkosten terug. Bovendien stijgen deze kosten tegenwoordig alsmaar sneller.
Bijgevolg is hiervoor een goede dekking onontbeerlijk geworden!

Iedereen krijgt ooit te maken met een ziekenhuisopname.
Hoewel uw wettelijke ziekteverzekering zal tussenkomen,
zal deze lang niet alles terugbetalen.
Een goede hospitalisatieverzekering zal tussenkomst
voorzien voor o.a. medische kosten voor en na uw
opname.

WIE HEEFT DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE?
Alle leden, ingeschreven bij het IAB (en in de toekomst de
leden ingeschreven bij het nieuwe Instituut van
Belastingconsulenten en Accountants (IBA)), de
familieleden (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende,
kinderen ten laste jonger dan 25 jaar) alsook de
personeelsleden van het kantoor.

NUT VAN DE HOSPITALISATIEVERZEKERING?






De wettelijke tussenkomst van uw ziekenfonds is niet
toereikend
Uw hospitalisatieverzekering zorgt voor uw
gemoedsrust
Het gemiddeld aantal ziekenhuisfacturen gaat
omhoog net zoals het gemiddeld aantal opnames per
jaar
De kosten voor behandelingen van zware ziekten en
levensbedreigende aandoeningen kunnen hoog
oplopen
De mutualiteit houdt geen rekening met
supplementen voor het bepalen maximumfactuur

ONZE OPLOSSING
Willemot 1841 biedt u, als lid van het IAB, een innovatieve
dekking aan die het mogelijk maakt zich in te dekken
tegen de hoge kosten van een hospitalisatie en de
bijkomende pre- en post ambulante zorgen die zich
kunnen voordoen.

De aansluiting is facultatief. Al de hierboven vermelde
personen die de vereiste hoedanigheid hebben, kunnen
dus, ten persoonlijke titel, genieten van de voordelen van
de collectieve polis.
De verzekerden die de leeftijd van 65 jaar bereiken
kunnen van dezelfde waarborgen verder genieten met
een aangepaste premie.

VEREENVOUDIGDE AANSLUITINGSVOORWAARDEN
TOT EN MET 31/12/2019!
Tot en met 31 december 2019 kunnen IAB-leden,
personeelsleden van een kantoor, alsook hun
respectievelijke gezinsleden aansluiten zonder medische
formaliteiten, noch wachttermijnen.
Zij genieten dus van onmiddellijke dekking, met inbegrip
van voorafbestaande toestanden!

WAT IS HET VOORWERP VAN DE WAARBORG?

HOSPITALISATIE

Onbeperkte terugbetaling van de medische kosten van een hospitalisatie ten
gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, met of zonder wettelijke
tussenkomst (België en buitenland)

AMBULANTE ZORGEN
PRE- EN POST
HOSPITALISATIE

Onbeperkte terugbetaling van de ambulante medische kosten (pre- en
posthospitalisatie) 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie

AMBULANTE KOSTEN
ZWARE ZIEKTEN

Onbeperkte terugbetaling van de ambulante kosten met betrekking tot 31 zware
ziekten

PROTHESES

Onbeperkte dekking protheses

EXTRA

Ontstaan risico in België maar gewenste behandeling in buitenland: dekking
25.000 EUR na akkoord verzekeraar

VERBLIJFKOSTEN
OUDERS

Verblijfkosten ouders : 50 EUR per dag

BETALINGEN

Medi-Assistance : derde betaler systeem

BIJKOMENDE DIENSTEN

Dienstverlening Medi-Assistance 24u/24u, 7 dagen op 7

RAADPLEGING EN
OPVOLGING

Raadpleging polis, documenten, opvolging : online via het platform MyAXA
Healthcare en de webpagina http://www.axa.be/hospitalisatie

Er worden geen medische formaliteiten vereist bij aansluiting van het contract. Geen wachttijd indien het
verzoek om aansluiting bij de maatschappij wordt ingediend in de loop van de 2 maanden volgend op de
inschrijvingsdatum bij één van de hierboven vermelde verenigingen of volgend op de huwelijksdatum bij huwelijk
van een reeds aangesloten lid of nog volgend op de geboortedatum van een pasgeboren (voor zover de moeder
op die datum aangesloten is).
In geval van laattijdige aansluiting, zijn er 9 maanden wachttijd zonder dekking.

VRIJSTELLINGEN



Gemeenschappelijke kamer : Nihil
Eenpersoonskamer : 125 EUR per jaar en per verzekerde

VRAGEN?
Voor alle bijkomende inlichtingen
raadpleeg de website of neem contact
op de makelaar WILLEMOT 1841:

Nota: geen vrijstelling igv zware ziekte.

HET TARIEF (incl. taksen en riziv-bijdragen)
NIEUWE JAARLIJKSE PREMIES
Verzekerde (volwassene) van 21 tem
64 jaar

318,60 EUR

Verzekerde (volwassene) vanaf 65 jaar

930,48 EUR

Verzekerde (kind) tem 20 jaar

135,00 EUR

Koen Dewaele
Account Manager Affinity
T: 09 265 08 25
E: iab@willemot.be
W: www.IABwillemot1841.be

