KIES DE FORMULE DIE HET BEST BIJ JOU PAST

WIL JE GRAAG AANSLUITEN?

voordelig verzekerd voor
een opname in een twee- of
meerpersoonskamer.

HOSPITALIA
MEDIUM

NIEUW

verzeker je voor het comfort
van een eenpersoonskamer
in heel Vlaanderen.

HOSPITALIA
PLUS

WAARBORG
ZWARE ZIEKTEN

onze meest volledige hospitalisatieverzekering. Verzeker je voor
het comfort van een eenpersoonskamer in heel België.

terugbetaling ambulante kosten van 31
zware ziekten.

“

Surf naar www.oz.be/hospitalisatie en sluit je in 1-2-3 volledig
online aan. Toch liever op papier? Download het formulier op de
website of ga langs in je plaatselijk OZ kantoor.
Reken op een wachttijd van 6 maanden. Er is geen wachttijd
bij ongeval of bij overname van een gelijkaardige polis, bij
zwangerschap geldt een specifieke wachttijd. Bespreek dit met
een klantenadviseur.

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren.
Meer details, info en voorwaarden op www.oz.be/groep-oz
OZ501, verzekeringsagent (n° CDZ 5001 - Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel) voor “MLOZ Insurance”, de VMOB van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen (voor de takken 2 en 18), Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel (422.189.629, nr. CDZ 750/01).
Je vindt de infofiches van elk product hier: https://www.oz.be/infofiches-verzekeringen. Het Belgisch recht is van toepassing
op het verzekeringscontract. De looptijd van de contracten is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van OZ
via ombudsman@oz.be of de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as

www.oz.be

ZIEKTE OF EEN ONGELUK?
GELUKKIG HEB JE EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING
Heel wat Belgen vertrouwen voor hun hospitalisatieverzekering op
Hospitalia. Momenteel zijn dat er meer dan 800.000. Het geheim
van dit succes? Hospitalia werd gecreëerd door een ziekenfonds.
En dat merk je. Hoe? Ontdek het meteen zelf. Je zal zien dat
Hospitalia ook voor jou een goed idee is!

WAAROM ZOU JE EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING NEMEN?

Hospitalia is een gezinsverzekering. Dit betekent dat alle
gezinsleden moeten aansluiten. Heb je nog vragen over Hospitalia?
Surf naar www.oz.be/faq/hospitalia

Het stelt me gerust dat ik op hospitalia
kan rekenen — JONAS, 34 JAAR —

Een tijdje geleden viel ik van een ladder. Er waren meerdere ingrepen nodig om alle
breuken te herstellen. Voor het ziekenhuisverblijf van 2 weken ontving ik een forse
rekening van meer dan € 2.500. Na tussenkomst van Hospitalia moest ik daar zelf
nog maar € 135 van betalen. Wat een verademing! Achteraf werd ik nog twee keer
opgenomen in het daghospitaal. Ook die opnames betaalde Hospitalia terug. Ik had
er eerder nooit bij stil gestaan, maar weten dat ik bij Hospitalia ben aangesloten,
stelt me sinds mijn ongeval gerust.

ZEKERHEID
VOOR VANDAAG
EN MORGEN

Ondernemingsnummer: 0411.760.941 V.U.: Rik Selleslaghs-Boomsesteenweg 5-2610 Wilrijk Antwerpen 01-2020

Kies de formule die het best bij je past, op basis van je bijdrage en je leeftijd.
Wil je van formule veranderen? Geen probleem.

HOSPITALIA

HOSPITALIA

AANSLUITEN?

Geneeskundige verzorging wordt duurder. Toch wil je je gezondheid en die van je gezin optimaal beschermen. Daarom is het goed
om een hospitalisatieverzekering te overwegen. Een ongeluk
is namelijk vlug gebeurd. Zeker als er kindjes in huis zijn.
Voor je het weet, moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis.
Met Hospitalia hoef je niet wakker te liggen van de kosten.
Hospitalia betaalt namelijk het merendeel van de kosten
integraal terug. En dat vanaf de eerste opnamedag.

ONZE PRODUCTEN OP EEN RIJTJE
De tabel geeft de voorwaarden weer
van toepassing vanaf 01/04/2020.

WZZ

€ 0,28

€ 6,36

€ 0,28

Hospitalia Assist is een unieke service in de ziekenhuiswereld die
zorgt voor extra dienstverlening tijdens of na je ziekenhuisopname.
Krijg een tussenkomst tot € 1000 per opname of zware ziekte en
maximaal 2 keer per jaar.*

€ 7,68

€ 0,35

€ 7,96

€ 0,35

€ 19,44

€ 0,88

€ 20,19

€ 0,88

€ 1,08

€ 23,85

€ 1,08

€ 24,76

€ 1,08

€ 29,95

€ 1,97

€ 42,97

€ 1,97

€ 44,63

€ 1,97

46 - 49 jaar

€ 11,62

€ 0,88

€ 20,39

€ 0,88

€ 21,19

€ 0,88

50 - 59 jaar

€ 14,35

€ 1,08

€ 25,03

€ 1,08

€ 25,99

€ 1,08

60 jaar en ouder

€ 31,45

€ 1,97

€ 45,11

€ 1,97

€ 46,85

€ 1,97

Leeftijd bij aansluiting
50 - 54 jaar**

49 jaar
(01/01 van
het jaar van
aansluiting)
(+ 10%) 
H: 12,18
ZZ: 0
 ,88

50 - 59 jaar

€ 15,04

€ 1,08

€ 26,21

€ 1,08

€ 27,21

€ 1,08

60 jaar en ouder

€ 32,95

€ 1,97

€ 47,25

€ 1,97

€ 49,07

€ 1,97

55 - 59 jaar

€ 20,51

€ 1,08

€ 35,67

€ 1,08

€ 37,04

€ 1,08

60 jaar en ouder

€ 44,93

€ 1,97

€64,35

€ 1,97

€ 66,84

€ 1,97

59 jaar***

€ 23,24

€ 1,08

€ 40,40

€ 1,08

€ 41,95

€ 1,08

60 - 65 jaar

€ 50,92

€ 1,97

€ 72,90

€ 1,97

€ 75,72

€ 1,97

Honorariumsupplementen

100% van het officiële tarief vergoed1

200% van het officiële tarief vergoed1

300% van het officiële tarief vergoed1

Kamersupplementen
eenpersoonskamer

Max. € 80/dag, zowel dag- als meerdaagse opname

Max. € 125/dag
Max. € 80/dag bij dagopname

Max. € 125/dag
Max. € 80/dag bij dagopname

Leeftijd bij aansluiting
0 - 46 jaar**

Rooming-in

€ 25/dag verblijfskosten voor ouder van kind <19j

Alle verblijfskosten voor ouder van kind <19j

Alle verblijfskosten voor ouder van kind <19j

0 - 19 jaar

€ 4,00

Voor- en nazorg

30d voor en 90d na: remgeld + max. 100%
van het officieel tarief / honorarium.

60d voor en 180d na: remgeld + max. 100%
van het officieel tarief / honorarium.

60d voor en 180d na: remgeld + max. 100%
van het officieel tarief / honorarium.

18 - 24 jaar
25 - 49 jaar

Buitenlandse opname

Max. € 200/dag

Max. € 360/dag

Max. € 360/dag

Franchise

Franchise van € 150 in een eenpersoonskamer in bepaalde
ziekenhuizen in Brussel en Wallonië1

Franchise van € 150 in een eenpersoonskamer in
bepaalde ziekenhuizen in Brussel en Wallonië1

Franchise van € 150 in een eenpersoonskamer in
bepaalde ziekenhuizen in Brussel en Wallonië1

Algemeen grensbedrag: € 25.000 per jaar, na tussenkomst
van de verplichte verzekering.
Andere plafonds:
• Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen: € 1.200/opname
• Terugbetaalbare implantaten en protheses:
€ 2.500/opname2
• Max € 2500 in meerpersoonskamer; 50% van de factuur
met een max. van € 1.250 in eenpersoonskamers; nooit
terugbetaling van tandimplantaten, tandprothesen of alle
verstrekkingen die daarmee samenhangen.

Geen algemeen grensbedrag.
Wel bepaalde plafonds:
• Parafarmacie: € 250/opname
• Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen:
€ 1.200/opname
• Niet-terugbetaalbare implantaten en protheses:
€ 5.000/opname
• Niet-terugbetaalbare honoraria in een
eenpersoonskamer tot max € 1.000 per opname

Geen algemeen grensbedrag.
Wel bepaalde plafonds:
• Parafarmacie: € 250/opname
• Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen:
€ 1.200/opname
• Niet-terugbetaalbare implantaten en protheses:
€ 5.000/opname
• Niet-terugbetaalbare honoraria in een
eenpersoonskamer tot max € 1.000 per opname

Braces

€ 50/opname (op doktersvoorschrift)

€ 50/opname (op doktersvoorschrift)

€ 50/opname (op doktersvoorschrift)

Diverse kosten

€ 6 enkel in een eenpersoonskamer, in een
meerpersoonskamer wordt alles terugbetaald.
Uitgezonderd voor telefoon, televisie, bloemen en drank

Thuisbevalling
Kraamzorg
Dringend vervoer
Hospitalia Assist
Waarborg Zware Ziekten

2

Hospitalia
Plus

HOSPITALIA PLUS

Voor alle kosten van de bevalling inclusief alle kosten
voor en na de bevalling
—
€ 500/jaar voor opnames die terugbetaald
worden door Hospitalia
—

Optioneel: max. € 7.000 per jaar voor terugbetaling
ambulante kosten van 31 zware ziekten.

Franchise van € 150 per opname in een éénpersoonskamer in bepaalde Waalse ziekenhuizen en ziekenhuizen uit het Brussels gewest.
Deze lijst vind je op www.ziekenhuizenvrijstelling.be. In Vlaamse ziekenhuizen geldt er geen franchise.
In een eenpersoonskamer. Nooit terugbetaling van tandimplantaten en tandprothesen en alle verstrekkingen die daarmee samenhangen.

MAANDELIJKSE
PREMIES*

Voor alle kosten van de bevalling inclusief alle
kosten voor en na de bevalling

€ 20/dag voor 7 eerste werkdagen na opname

€ 20/dag voor 7 eerste werkdagen na opname

€ 500/jaar voor opnames die terugbetaald
worden door Hospitalia Medium

€ 500/jaar voor opnames die terugbetaald
worden door Hospitalia Plus

Max van € 1000 per opname of zware ziekte, met
max 2 opnames of zware ziektes per kalenderjaar.
Meer info op de website.

Max van € 1000 per opname of zware ziekte,
met max 2 opnames of zware ziektes per
kalenderjaar. Meer info op de website.

Optioneel: max. € 7.000 per jaar voor terugbetaling
ambulante kosten van 31 zware ziekten.

Optioneel: max. € 7000 per jaar voor terugbetaling
ambulante kosten van 31 zware ziekten.

Hospitalia

WZZ

HOSPITALIA PLUS1

Hospitalia
Medium

WZZ

€ 0,28

€ 6,13

€ 5,24

€ 0,35

€ 11,07

€ 0,88

50 - 59 jaar

€ 13,67

60 jaar en ouder
Leeftijd bij aansluiting
46 - 49 jaar**

Beperkt tot terugbetaling steunkousen en rooming-in

Voor alle kosten van de bevalling inclusief alle
kosten voor en na de bevalling

HOSPITALIA
MEDIUM1

HOSPITALIA

HOSPITALIA MEDIUM

—

HOSPITALIA ASSIST
Ziekenhuisopnames worden steeds korter. Maar dat wil niet
zeggen dat je minder goed ondersteund moet worden.
Daarom geniet je bij Hospitalia Medium en Hospitalia Plus
van de extra service van Hospitalia Assist!

NIEUW

HOSPITALIA

Grensbedragen

1

HOEVEEL BETAAL JIJ?

49 jaar
(01/01 van
het jaar van
aansluiting)
(+ 10%)
H+: 22,19
ZZ: 0,88

49 jaar
(01/01van
het jaar van
aansluiting)
(+ 10%)
HM: 21,36 
ZZ: 0,88

Denk aan:
• Hulp in huis
• Oppas voor je kinderen of huisdieren
• Pedagogische hulp voor kinderen
• Een oppas tijdens de eerste nacht na dagopname voor alleenstaanden
• Niet-dringend ziekenvervoer
• Telefonische hulp door een tolk
• Psychologische bijstand
•…
Vraag deze diensten aan via 02 560 47 85.
Meer weten? Surf naar www.oz.be/hospitalia-assist

Leeftijd bij aansluiting
55 - 59 jaar**

Leeftijd bij aansluiting
60 jaar en ouder**

66 - 70 jaar

€ 50,92

€ 1,97

—

—

—

—

71 - 75 jaar

€ 53,91

€ 1,97

—

—

—

—

76 jaar en ouder

€ 56,91

€ 1,97

—

—

—

—

*inclusief taksen (10% voor de hospitalisatieverzekeringen, 9,25% voor de waarborg zware ziekten)
** op de begindatum van de aansluiting | *** leeftijd op 1/1/aansluitingsjaar
Hospitalia Assist inbegrepen

1

* Deze tussenkomst telt niet voor bevallingen, tenzij er complicaties zijn.

