Medi-Assistance

Online uw ziekenhuisopname melden

Snel en eenvoudig
Een verblijf in het ziekenhuis, gepland of eerder onverwacht? Dan wil u
vooral:
✓

geen financiële zorgen

✓

geen administratieve rompslomp

✓

zekerheid dat uw verzekeraar de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het 		
ziekenhuis betaalt.

Wel, dankzij Medi-Assistance kan u zich volledig concentreren op uw herstel. Meld ons de details van uw opname, voor of
tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. U krijgt meteen alle info over de financiële afhandeling van uw opname. Na aanvaarding
van uw dossier betaalt AG Insurance de volledige opnamefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis . U hoeft zelfs geen
voorschot te betalen.

Een opname aangeven doet u het snelst online, en dat 24u/24:
1. Afspraak op www.aginsurance.be. Daar klikt u op ‘Particulieren’ en vervolgens rechts bovenaan op ‘Dringende hulp’.
2. Binnen ‘Gezondheidszorgen’ duidt u ‘Mijn hospitalisatieverzekering’ aan. Volg nadien de stappen op uw scherm.
3. Indien nodig contacteert uw dossierbeheerder u voor bijkomende informatie. Anders ontvangt u ten laatste de volgende
werkdag een schriftelijke bevestiging via mail met de aanvaarding van uw dossier.
 Tijdens de online aangifte wordt gevraagd naar uw rekeningnummer. Zo kunnen wij eventuele medische kosten die u
maakt voor en na de ziekenhuisopname sneller op uw rekening terugstorten. Houd uw rekeningnummer dus bij de hand.
Geen internet? Bel dan ons Service Center op 078 15 02 44.

Meer info?

0079-2391031N-13062014

Contacteer uw makelaar of neem een kijkje op onze website www.aginsurance.be. Via het vergrootglas rechts
bovenaan kan u de zoekterm ‘Medi-Assistance’ ingeven. Zo vindt u alles over Medi-Assistance onmiddellijk terug.
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