AG Care Vision
U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Prima! Maar weet u ook of u verzekerd
blijft als u met pensioen gaat of van werk verandert? En aan welke premie?
AG Care Vision biedt een oplossing op maat om uw hospitalisatieverzekering ook in de toekomst betaalbaar te houden.
Als uw huidige hospitalisatieverzekering ten einde loopt, wordt uw Visioncontract bovendien omgezet naar een polis 		
AG Care Hospitalisatie. Zo blijft u optimaal verzekerd, altijd en overal.
Berg uw onzekerheid dus maar op: AG Care Vision is uw levenslange garantie voor een betaalbare, complete
hospitalisatieverzekering.
Meer weten? Kijk dan snel verder!

Zekerheid over uw tarief
U verlaat uw werkgever? Dan verliest u meestal ook uw
beroepsgebonden hospitalisatieverzekering. Geen paniek,
dankzij de wet-Verwilghen kan u deze individueel voortzetten. De keerzijde van de medaille is dat uw maandelijkse
premie kan verhogen, tot het driedubbele vanaf uw 65ste.
De premie van uw hospitalisatieverzekering wordt namelijk
berekend op basis van uw leeftijd: hoe ouder u bent, hoe
meer u betaalt. Dankzij AG Care Vision kan u dit vermijden
door uw leeftijd ‘vast te klikken’.

Stel, u onderschrijft in 2015 op 35-jarige leeftijd een
AG Care Vision. In 2045, u bent dan 65, verliest u uw
beroepsgebonden verzekering. Op dat moment zal uw
AG Care Vision omgevormd worden naar een AG Care
Hospitalisatie-verzekering. Hierdoor betaalt u, ook na
2045, slechts het tarief bepaald voor een 35-jarige in
2015 (+ jaarlijkse indexering), en niet het tarief van een
65-jarige in 2045. Dit wel op voorwaarde dat de 		
premie zonder onderbreking werd betaald.

Aanvullende onmiddellijke dekking
AG Care Vision is méér dan uw hospitalisatieverzekering
betaalbaar houden. Zodra u AG Care Vision onderschrijft,
krijgt u aanvullende voordelen bovenop uw beroepsgebonden
verzekering. Uw AG Care Vision betaalt de medische kosten
terug die buiten de verzekering via uw werkgever vallen, maar
die wel gedekt zijn door de waarborgen van AG Care Vision.
Aangezien beroepsgebonden verzekeringen vaak beperkte(re)
dekkingen hebben, kunnen de verschillen hoog oplopen.

Denk bv. aan het gebruik van bepaalde prothesen zonder
wettelijke tussenkomst van uw ziekenfonds (zoals het
voorbeeld op de achterzijde) of kosten voor de behandeling
van een zware ziekte die niet opgenomen werd in uw
beroepsgebonden plan. Tot slot profiteert u ook van extra
bijstand in het buitenland.
Dit alles maakt AG Care Vision een uniek concept op de markt.

Wie betaalt wat?

Bedrag op
ziekenhuisfactuur

Terugbetaald door
ziekenfonds

Ten laste van
de patiënt

Eenpersoonskamer

538,72 EUR

267,30 EUR

271,42 EUR

Medische erelonen

3398,93 EUR

1824,77 EUR

1574,16 EUR

Prothesen zonder tussenkomst

2236,98 EUR

0,00 EUR

2236,98 EUR

177,08 EUR

108,43 EUR

68,65 EUR

16,00 EUR

0,00 EUR

16,00 EUR

Geneesmiddelen
Diversen

Totaal terugbetaald door

Beroepsgebonden plan:

1914,23 EUR

AG Care Vision:

2236,98 EUR

Blijft ten laste van de patiënt:

16,00 EUR

AG Care Vision & AG Care Hospitalisatie: een ideale combinatie
Wanneer u de beroepsgebonden verzekering verliest, wordt
uw AG Care Vision omgevormd en geniet u de algemene
voorwaarden en waarborgen van AG Care Hospitalisatie,
ook als uw beroepsgebonden verzekering niet via
AG Insurance liep of een minder uitgebreide dekking had
dan AG Care Hospitalisatie. Hebt u momenteel een hoge
vrijstelling in uw contract? Bij de omvorming naar AG Care

Hospitalisatie kan u kiezen om de vrijstelling te schrappen.
Zo blijft u in de toekomst volledig verzekerd, ook bij een
opname in een eenpersoonskamer.
Kortom: u behoudt ook na uw 65ste alle voordelen en
waarborgen van AG Care Hospitalisatie. En dit, dankzij
AG Care Vision, aan een levenslang voordeeltarief.

Met AG Care Vision hebt u als verzekerde absolute zekerheid over het tarief en de voorwaarden van uw
toekomstige verzekering, hoe vaak u ook van werkgever en dus van hospitalisatieverzekering verandert.

Wat is niet verzekerd?
De eventuele vrijstelling in uw beroepsgebonden plan wordt niet terugbetaald, maar bv. de behandelingskosten van een
zware ziekte die buiten de dekking van de verzekering via uw werkgever valt, wel. Bij de terugbetaling via AG Care Vision
wordt wel steeds rekening gehouden met een vrijstelling van 2 keer de tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Dat
laatste is echter niet het geval bij prothesen zonder wettelijke tussenkomst, want dan betaalt AG Care Vision het volledige
bedrag van de prothese terug.
Bij omschakeling van AG Care Vision naar AG Care Hospitalisatie zijn de uitsluitingen van AG Care Hospitalisatie van
toepassing.
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Dit document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Het contract wordt voor het leven
aangegaan. Als verzekeringnemer kan u het echter jaarlijks opzeggen. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in
de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden alsook een premieberekening en offerte zijn gratis beschikbaar op
onze website www.aginsurance.be.
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst
Klachtenbeheer van AG Insurance (tel. 02 664 02 00 - customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde
oplossing geen voldoening schenkt, kan u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te
1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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