HOSPITALIA CONTINUÏTEIT GAAT VERDER
WAAR DE HOSPITALISATIEVERZEKERING
VAN JE WERKGEVER STOPT
Ben je 64 of jonger? Sluit dan nu aan bij de dekking
Hospitalia Continuïteit. Zo kan je aanspraak maken op
Hospitalia of Hospitalia Plus zodra je hospitalisatieverzekering
via de groepsverzekering van je werkgever eindigt. En dat
zonder medische vragenlijst, zonder wachttijd en zonder
bijkomende premie bij je overstap.

HOSPITALIA
CONTINUÏTEIT

AANSLUITEN?
WIL JE GRAAG AANSLUITEN?
Surf naar www.oz.be/continuïteit
en sluit je in 1-2-3 volledig online aan.

VOORDELIG VERZEKERD WANNEER
DE HOSPITALISATIEVERZEKERING
VAN JE WERKGEVER WEGVALT

Toch liever op papier? Download het formulier op
de website of ga langs in je plaatselijk OZ kantoor.

EXTRA DEKKING
Tijdens de periode waarin je bij de groepsverzekering
aangesloten bent, zal Hospitalia Continuïteit daarenboven
ziekenhuiskosten terugbetalen die niet gedekt worden door
je groepsverzekering (franchise, beperkingen en uitsluitingen
van het contract). En dit voor maximaal € 50 per dag
bovenop de terugbetaling die de groepsverzekering van je
werkgever eerst moet toekennen. Bij een hospitalisatie van
ten minste één nacht in het buitenland kan je van diezelfde
terugbetaling genieten.

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
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Onze basisverzekering Hospitalia biedt je een heel ruime
dekking. Nog meer comfort en de allerbeste zorg? Kies dan
voor Hospitalia Medium. Of ga voor het complete pakket
met Hospitalia Plus.

een slimme zet

HOEVEEL BETAAL JIJ?

HOE SNELLER JE AANSLUIT,
HOE VOORDELIGER!
Maandelijkse bijdragen vanaf 1/1/2020
Je bent 22 en hebt een hospitalisatieverzekering via de
groepsverzekering van je werkgever. Je sluit aan bij Hospitalia
Continuïteit en betaalt een vaste maandelijkse bijdrage van € 3,51.

Bedrag per persoon
0 t.e.m. 17 jaar

€ 2,84

18 t.e.m. 24 jaar

€ 3,51

25 t.e.m. 29 jaar

€ 4,44

30 t.e.m. 34 jaar

€ 5,30

35 t.e.m. 39 jaar

€ 6,09

40 t.e.m. 45 jaar

€ 6,73

46 t.e.m. 49 jaar

€ 7,54

50 t.e.m. 54 jaar

€ 8,46

55 t.e.m. 59 jaar

€ 16,04

60 t.e.m. 64 jaar

€ 21,71

HOE SNELLER JE AANSLUIT,
HOE VOORDELIGER!
Je behoudt de bijdrage van je leeftijd bij aansluiting. Bijvoorbeeld als je
bent aangesloten op je 24 jaar, blijf je steeds de bijdrage bij Hospitalia
Continuïteit in de categorie 18-24 betalen, ook al ben je ondertussen
55 jaar.

Op je 24ste komt het bedrijf in financiële moeilijkheden. Als één
van de jongste werknemers raak je je werk en je hospitalisatieverzekering kwijt. Je stapt makkelijk over naar Hospitalia op 24 jaar
vanaf 01/01/2020: € 5,24 zonder zware ziektes, € 5,59 met.
Enkele maanden later heb je een nieuwe job te pakken en krijg je
weer een hospitalisatieverzekering van je werkgever. Je keert vlot
terug naar Hospitalia Continuïteit en betaalt nu een vast maandelijkse
bijdrage van € 3,51.

HOSPITALIA CONTINUÏTEIT:
ONBEZORGD DE TOEKOMST TEGEMOET

AANSLUITING

STOPZETTEN

• kan tot en met 64 jaar
• medische vragenlijst
• enkel bij aansluiting werkgeverspolis

• kan op elk moment
• opzegtermijn van 1 maand

OVERSTAPPEN
NAAR HOSPITALIA

WACHTTIJD

• minimum 1 jaar aangesloten bij Hospitalia
Continuïteit om zonder leeftijdstoeslagen
over te stappen
• zonder medische vragenlijst of wachttijd

• 6 maanden wachttijd
• bij een overstap kan de
wachttijd soms geschrapt of
ingekort worden

Een jaar later beslis je om van werk te veranderen. Je nieuwe
werkgever biedt je geen hospitalisatieverzekering. Intussen mogen
de bouten uit je been. Wie betaalt de operatie? Geen enkele
hospitalisatieverzekering geeft 100% dekking voor vooraf
bestaande aandoeningen. Gelukkig kan je dankzij Hospitalia
Continuïteit weer overstappen naar Hospitalia, zonder bijkomende
premies of beperkingen. Je bent onmiddellijk gedekt. Je maandelijkse
bijdrage bedraagt € 11,07 zonder zware ziekten of € 11,95 met.

