
Een uitstekende dekking voor elk budget

Geneesmiddelen, brillen, tandprothesen, radiografieën, visites bij de dokter, 
tandarts of kinesist … Al die kleine medische kosten happen een flink stuk 
weg uit het budget van uw werknemers. Met Ambucare Flexible neemt u die 
bekommernis helemaal weg.

Wij bieden een innovatief en gloednieuw pakket voor de medische verzorging 
buiten de ziekenhuisopname. Onze flexibele formule bevat talrijke opties 
die u zelf kan aanpassen aan uw wensen en budget. Zo kan u samen met uw 
gemotiveerde werknemers blijven bouwen aan de toekomst van uw bedrijf.

Ambucare Flexible

GEZONDHEIDSUPPORTER VAN JOUW



Wat betalen wij terug?

Ambucare Flexible garandeert uw
medewerkers de vergoeding van een
hele korf medische kosten los van 
een ziekenhuisopname.  
En dat ook in het buitenland.

Geneeskundige zorgen

 + Doktersbezoeken  
(huisdokter, specialisten, kleine heelkunde …)

 + Kinesitherapie, fysiotherapie, verpleging …

 + Onderzoeken (radiologie, labo …)

 + …

Farmaceutische, orthopedische 
en optische hulpmiddelen

 + Geneesmiddelen, verbanden, spataderkousen …

 + Prothesen en orthopedische toestellen

 + Brilglazen, contactlenzen, hoorapparaten …

 + Steunzolen, krukken …

 + Brilmonturen

 + …

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.

Bovendien zijn er algemene plafonds en terugbetalingspercentages van toepassing.



Tandzorgen en 
tandprothesen

 + Bezoekjes aan de tandarts

 + Radiografieën

 + Orthodontische behandelingen en apparaten

 + Tandprothesen  
(waaronder bruggen, kronen en implantaten)

 + …

Paramedische behandelingen

 + Burn-outs, depressies, relatieproblemen … kunnen een 
grote invloed hebben op het geluk en de motivatie van 
uw werknemers. Daarom worden de consultaties bij een 
psycholoog in Ambucare Flexible terugbetaald.

 + Bovendien komen we ook tussen voor de consultaties bij 
een diëtist, logopedist of podoloog.

 + Ook alternatieve behandelingswijzen als osteopathie, 
chiropraxie, acupunctuur, homeopathie en 
homeopathische geneesmiddelen vallen onder deze 
waarborg.

 + Voor paramedische behandelingen geldt een 
terugbetalingstarief van 50%.
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Ambucare Flexible

Terugbetaling aan 80%
AG betaalt de ambulante medische kosten van uw werknemer terug aan 80%.

Om zo goed mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen, biedt AG u de mogelijkheid om volop te sleutelen aan uw 
Ambucare Flexible. Dit zijn de opties waarover u zelf kan beslissen, afhankelijk van uw budget:

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?
U kan kiezen tussen 3 verschillende vrijstellingen: 0, 75 of 125 euro.

Hoe hoog wilt u het plafond?
U bepaalt zelf het plafond van terugbetaling: 500, 1.250 of 2.500 euro.

De meest flexibele en
innovatieve verzekering

op de markt

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).

https://www.agemployeebenefits.be/nl/EB%20Document%20Library/00798305700N.pdf

