MEDICALIA

AANSLUITEN?

WAT KRIJG JE TERUG?
Bescherm jezelf tegen hoge kosten voor medische
verzorging buiten een ziekenhuisopname. Gedaan met het
uitstellen van consultaties, onderzoeken, een nieuwe bril of
een hoorapparaat!

WIL JE GRAAG AANSLUITEN?
Surf naar www.oz.be/medicalia
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.

BETAAL JE MEDISCHE KOSTEN ZONDER ZORGEN

Remgeld consultaties en onderzoeken

75%

Alternatieve therapieën1: logopedie,
homeopathie, diëtiek, ergotherapie,
psychologie, osteopathie, chiropraxie,
accupunctuur en orthopedagogie

75%,
maximum € 600 per aansluitingsjaar

Oogzorg (brillenglazen, lenzen,
laserbehandeling en krasjes) en
hoorapparaten

75%,
maximum € 600 per aansluitingsjaar

Geboorteforfait
Totaalbedrag

€ 250 per kind
€ 1500

De terugbetalingen van Medicalia worden berekend op het bedrag dat je zelf nog betaalt
na de tegemoetkoming van je ziekenfonds en/of de aanvullende verzekering, als deze van
toepassing zijn.

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
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De behandeling moet door een erkende zorgverlener uitgevoerd worden. Lees meer hierover in de algemene voorwaarden.

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

Ondernemingsnummer: 0411.760.941 V.U.: Rik Selleslaghs-Boomsesteenweg 5-2610 Wilrijk Antwerpen 01-2021

Wat krijg je terug?

een slimme zet

WAAROM MEDICALIA?

PAPA THOMAS — 41 JAAR
Heeft een bril met dioptrie 3 en gaat 1 keer per jaar op controle bij de oogarts.
Aankoop nieuwe brilglazen

Ga je vaak naar de dokter of draag je een bril of lenzen?
Dan is Medicalia echt iets voor jou!

Nieuwe brilglazen

€ 500

OZ voordeel optiek

- € 30

Maak je gebruik van alternatieve therapieën? Dankzij Medicalia krijg
je een verhoogde terugbetaling van remgelden en € 600 voor brillen
lenzen of hoorapparaten en € 600 voor alternatieve therapieën, zoals
logopedie, psychologie en osteopathie.

Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 500 - 30 = € 352,5

Voor elke nieuwe baby krijg je bovendien € 250 extra op je rekening.

MAMA NELE — 39 JAAR
Is in behandeling bij een psycholoog voor een burn-out. Ze ging al 6 keer op consultatie.
Consultatie psycholoog

Lees de algemene voorwaarden op www.oz.be/medicalia

MEDICALIA: MEDISCHE KOSTEN ZONDER ZORGEN!

HOEVEEL BETAAL JIJ?

AANSLUITING

STOPZETTEN

• kan op elke leeftijd
• geen medische vragenlijst

• kan op het eind van elke maand
• opzegtermijn van 1 maand

*

Bedrag per persoon

WACHTTIJD

TERUGBETALING

0 t.e.m. 6 jaar

gratis

7 t.e.m. 17 jaar

€ 14,54

18 t.e.m. 29 jaar

€ 16,22

30 t.e.m. 44 jaar

€ 16,77

45 t.e.m. 59 jaar

€ 25,73

• 6 maanden voor ambulante verzorging,
12 maanden voor het geboorteforfait
• bij een ongeval kan de wachttijd geschrapt
worden (o.b.v. aangifte)
• bij een overstap kan de wachttijd soms
geschrapt of ingekort worden

60 jaar en ouder

€ 43,65

• maximum € 1.500 per verzekerde
per aansluitingsjaar, waarvan
maximaal € 600 voor oogzorg en
hoorapparaten en maximaal
€ 600 voor alternatieve behandelingen
• sommige zaken vallen niet onder
Medicalia. Raadpleeg de lijst op
www.oz.be/medicalia

Op 1 januari van het jaar van aansluiting

€ 60

Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 60 = € 45 (voor 6 consultaties € 270)

DOCHTER AMBER — 12 JAAR
Heeft, na een val op de hockey, 5 sessies nodig bij de osteopaat.
Sessie osteopaat
1 sessie osteopathie

€ 50

OZ voordeel osteopathie

€ 10

Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 40 = € 30 (voor 5 sessies € 150)

GEZIN
Samen gaat het gezin 10 keer naar de huisarts (papa Thomas 3 keer,
mama Nele 4 keer en dochter Amber 3 keer)

Maandelijkse bijdragen vanaf 1/1/2021
Leeftijd op 1 januari*

Consultatie geschat honorarium

1 consultatie officieel honorarium

€ 27,06

Tussenkomst verplichte verzekering

- € 21,063

Remgeld

=€6

Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 6 = € 4,50 (voor 10 consultaties € 45)

TOTALE BESPARING
€ 352,5 + € 270 + € 150 + € 45 = € 817,5 (t.o.v. € 534,24 bijdragen)
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Zonder globaal medisch dossier.

Dit prijsvoorbeeld is slechts een simulatie, dus enkel indicatief en op geen enkele manier bindend voor OZ. Het aanvullend voordeel
voor optiek in dit voorbeeld is het maximum dat je als persoon ouder dan 18 jaar per jaar kan krijgen. Op voorwaarde dat je geen
terugbetaling krijgt voor optiek uit de verplichte verzekering. Voor behandelingen osteopathie, chiropraxie en acupunctuur krijg je
een tegemoetkoming van € 10 per sessie, met een maximum van € 50 per persoon per jaar voor al deze behandelingen tezamen. De
tarieven die gehanteerd worden voor de officiële honoraria zijn deze voor geconventioneerde en/of geaccrediteerde zorgverleners
van toepassing op 01/01/2021. Het kan dus zijn dat jouw zorgverlener daarboven nog supplementen aanrekent, die worden niet
terugbetaald door Medicalia. De personen uit dit voorbeeld hebben geen recht op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkomingen
zijn enkel van toepassing wanneer de bijdragen voor Medicalia betaald zijn en de wachttijd doorlopen is.

