
Stel een mooi zorgpakket samen  
op maat van uw budget

Een aantrekkelijke hospitalisatieverzekering is één van de beste instrumenten 
om uw werknemers te motiveren.

Onze vernieuwde hospitalisatieverzekering is als een mooie ruiker bloemen: 
U kan hem zelf samenstellen, in functie van uw budget en op maat van uw 
werknemers. Ook voor de vrijstelling en de hoogte daarvan kan u zelf keuzes 
maken.

Hospicare Flexible

GEZONDHEIDSUPPORTER VAN JOUW



De vaste waarborgen van Hospicare Flexible

AG biedt u het meest uitgebreide
én dynamische product. Maak kennis met
onze vernieuwde hospitalisatieverzekering
Hospicare Flexible.

Tijdens de ziekenhuisopname

Uw werknemer wordt opgenomen in het ziekenhuis? 
AG zorgt ervoor dat hij/zij zich volledig zorgenvrij kan 
concentreren op een spoedig herstel. In geval van ziekte, 
ongeval, zwangerschap en bevalling betalen wij alle 
ziekenhuiskosten terug.

 + Verblijfskosten (in alle Belgische ziekenhuizen)

 + Honoraria (zonder beperking)

 + Geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen

 + Prothesen, implantaten, orthopedische apparaten …

 + Met tussenkomst van het RIZIV: 100%

 + Zonder tussenkomst van het RIZIV: 100% en tot 
€ 5.000/verzekerde/jaar

 + Daghospitalisatie

 + Verblijf van één van de ouders bij het 
gehospitaliseerde kind

 + Palliatieve zorgen in het ziekenhuis

 + Ook buiten het ziekenhuis
 + Behandeling van cataract extra-muros  

(max. € 600/oog)

 + Vervoerskosten voor dringend medisch vervoer

 + Forfait thuisbevalling (€ 620)

Voor en na de ziekenhuisopname

Een medische behandeling beperkt zich vaak niet tot het 
verblijf in het ziekenhuis. Diverse onderzoeken voor en na 
de opname kunnen de factuur flink de hoogte injagen. 
Daarom betaalt Hospicare Flexible ook de kosten voor 
deze ambulante verzorging terug: tot een maand voor de 
opname en drie maanden na de opname.

Het gaat om:

 + Geneesmiddelen

 + Doktersbezoeken

 + Kinesitherapie

 + Onderzoeken

 + …

Wat is niet verzekerd? Medische kosten die volgen uit een ‘zware fout’ (bv. roekeloos gedrag of gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen) vallen buiten 
de dekking.

Niet-medisch noodzakelijke behandelingen zoals esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken zijn ook uitgesloten.



De vaste waarborgen van Hospicare Flexible

Een ernstige ziekte

Kanker, aids, diabetes, Alzheimer, Parkinson, 
mucoviscidose … Een zware ziekte kan plots enorme 
kosten met zich meebrengen, vaak voor zeer lange 
periodes. Dankzij Hospicare Flexible hoeft dat voor uw 
werknemer geen fi nanciële strop te worden. Wij dekken 
de kosten van ambulante medische verzorgingen die 
verband houden met 1 van de 30 opgenomen zware 
ziekten. En dit onbeperkt in de tijd en zonder plafond, 
zelfs als er geen hospitalisatie heeft plaatsgevonden. 
Er is bovendien geen enkele vrijstelling van toepassing.

Deze waarborg omvat:

 + Geneesmiddelen

 + Doktersbezoeken

 + Kinesitherapie

 + Onderzoeken

 + Huurprijs medisch materiaal

 + …

Dekking en bijstand in het 
buitenland

Een ongeval of ziekte in het buitenland kan 
zeer onaangename gevolgen hebben. Dankzij 
Hospicare Flexible heeft uw werknemer geen extra 
reisbijstandsverzekering nodig. Wat wij doen in België 
doen we immers ook in het buitenland. Als het nodig is, 
worden mensen zelfs op onze kosten gerepatrieerd. Onze 
waarborg is zowel geldig voor dringende en onverwachte 
ziekenhuisopnames als voor een geplande opname. In dat 
laatste geval is er vooraf wel toestemming nodig van het 
ziekenfonds.

Deze waarborg dekt:

 + Medische bijstand ter plaatse

 + Administratieve organisatie van de opname

 + Opzoekings- en reddingskosten

 + Financiële tussenkomst via derdebetalerssysteem

 + Repatriëring van de verzekerde en

 + de verzekerde familieleden

 + ...
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Optionele dekkingen

U gaat voor het neusje van de zalm? Dan kan u ons standaardpakket nog verfraaien 
met enkele mooie uitbreidende waarborgen die erg in de smaak zullen vallen van uw 
werknemers.

Neem voor het afsluiten van deze verzekering het IPID-document door, met duidelijke en beknopte informatie over uw 
toekomstige verzekering.

Dit document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Het contract wordt gesloten voor de duur van 
één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar op het einde van elk verzekeringsjaar. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in 
de algemene voorwaarden. 

Een premieberekening en offerte zijn gratis beschikbaar via onze website www.agemployeebenefits.be. 

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst 
Klachtenbeheer van AG (tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing 
geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 
1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as).

Een budgetvriendelijke verzekering naar uw keuze
MAATWERK - U kiest de waarborgen die het best bij uw werknemers en uw budget passen.
FLEXIBEL - U kan zelf bepalen of u een vrijstelling instelt en hoe hoog dat bedrag ligt.
ZEKERHEID - Wij garanderen u dat uw tarief 3 jaar ongewijzigd blijft (uitgezonderd indexering).

Medi-Assistance

Een derdebetalerssyteem met de ziekenhuizen. 
Uw werknemer hoeft niets voor te schieten. Wij betalen 
de hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. 
Bovendien kunnen uw werknemers zowel online als 
telefonisch hun ziekenhuisopname aangeven.

Bijkomende diensten

 � Burn-outs, depressies, relatieproblemen … kunnen 
een grote invloed hebben op het geluk en de motivatie 
van werknemers. Medi-Assistance biedt hen een zeer 
welkome eerste psychologische bijstand, zelfs zonder een 
ziekenhuisopname.

 � Een ziekenhuisopname van een ouder, kind of partner 
kan erg belastend zijn voor het gezin. In zulke gevallen 
kunnen mensen een helpende hand gebruiken: 
kraamhulp, huishoudhulp, boodschappenhulp, transport 
van en naar het ziekenhuis (ook voor ouders en/of 
kinderen) … Dankzij deze extra waarborg worden die 
bijkomende diensten voor uw werknemers georganiseerd.

Delta, de meest complete dekking op de markt

Delta is de beste bescherming tegen medische kosten van 
allerlei aard.

Deze optimale dekking omvat:

 + Verdubbeling van de pre- en posthospitalisatieperiodes 
van 1 naar 2 en van 3 naar 6 maanden

 + Terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen  
(in-vitrofertilisatie, in-vitromaturatie en micro-injectie). 
De wachttijd hiervoor is gehalveerd van 24 naar 12 maanden

 + Terugbetaling van alternatieve geneeskunde aan 50% 
(homeopathie, osteopathie, chiropraxie …)

 + Homeopathische geneesmiddelen aan 50%

 + Palliatieve zorgen thuis en in een erkend dagcentrum

Langer dekking voor en na de ziekenhuisopname

In het pakket Delta zit de verdubbeling van de pre- en 
posthospitalisatieperiodes van 1 naar 2 en van 3 naar 6 
maanden. Deze optie kan u ook apart nemen, los van de 
waarborg Delta. 

https://www.agemployeebenefits.be/nl/EB%20Document%20Library/00798305600N.pdf

