
12 Redenen om voor AG Care 
Hospitalisatie te kiezen

1. Alle kosten zijn onbeperkt gedekt

Met AG Care Hospitalisatie bent u gerust. Er staat 
u bij een hospitalisatie geen financieel drama te 
wachten.  Alles is gedekt: de medische kosten 
tijdens de hospitalisatie, de kosten voor ambu-
lante medische verzorging 1 maand vóór en 3 
maanden na hospitalisatie, terugbetaling van de 
kosten voor ambulante medische verzorging bij 
30 zware ziekten (AIDS, kanker, ziekte van Crohn, 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob): de ziekenhuisopna-
me is niet verplicht voor die waarborg. En indien 
u geopteerd hebt voor de facultatieve waarborg 
DELT , geniet u nog meer waarborgen: de 
periodes van voor - en nazorg worden op 2 
maand vóór en 6 maand na de opname gebracht; 
alternatieve geneeswijzen worden terugbetaald 
aan 50% in voor- en nazorg of in geval van zware 
ziekte; vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofer-
tilisatie en micro-injectie) zijn gewaarborgd, ook 
palliatieve zorgen en huur van medisch materiaal 
zijn verzekerd.

2. Zijn eveneens in de waarborg inbegre-
pen:

vervoerkosten per ziekenwagen, evenals transfers 
tussen ziekenhuizen – helikopterhulp: transport 
tussen plaats van ongeval en ziekenhuis – verblijf 
van ouder bij verpleegd kind – wiegendoodtest 
– verblijfkosten van donor – palliatieve zorgen 
versterkt in ziekenhuis.

3. De waarborg Medi-Assistance

Met de waarborg Medi-Assistance kunt u informa-
tie bekomen over de waarborgen die gedekt zijn 
door uw contract, de bevestiging dat de kosten 
van uw ziekenhuisopname ten laste zullen worden 
genomen, het derdebetalerssysteem (directe rege-
ling van de ziekenhuisfactuur tussen het ziekenhuis 
en AG Insurance) en een uitgebreid package 
diensten tijdens en na uw ziekenhuisopname. 
Bovendien kan u uw hospitalisatie online aangeven 
via www.aginsurance.be > makelaarskanaal > klik 

op de banner ‘Medi-Assistance: online aangifte’. 
Eenvoudig, snel en kosteloos!

4. U bent wereldwijd en onbeperkt 
verzekerd. U geniet ook bijstand in het 
buitenland. 
 
Derdebetaler in het buitenland en diverse bij-
standsvormen waaronder de repatriëring van de 

verzekerde en van de verzekerde gezinsleden.

5. U kiest vrij uw arts, ziekenhuis en 
kamer waarin u wenst te verblijven
 
U kan de beste verzorging genieten en de meest 
ultramoderne en geavanceerde technieken.
Zonder op de prijs te moeten letten!

6. Geen vrijstelling vereist

7. Gezinnen genieten een voorkeurtarief  
 
Er wordt een korting toegekend voor de kinde-
ren.

8. Jong onderschrijven wordt beloond 
 
Uw leeftijd bij onderschrijving bepaalt de premie. 
U heeft er dus alle belang bij om zo jong mogelijk 
te onderschrijven.

9. U blijft verzekerd zolang ù dat wenst 
 
Het contract heeft een onbepaalde duur. AG 
Insurance kan uw contract niet opzeggen na 
schadegeval. U bent vrij het contract jaarlijks te 
beëindigen.

10. Geen financiële zorgen 
 
Zodra u de facturen ontvangt, stuurt u ze naar 
ons. Wij keren u het verschuldigde bedrag uit 
vóórdat u het ziekenhuis moet betalen en indien 
u geopteerd hebt voor de waarborg Medi-As-

sistance, zal uw ziekenhuisfactuur direct geregeld 
worden tussen het ziekenhuis en AG Insurance. 

11. De Care Line staat garant voor een 
uitstekende service 
 
Voor raad of inlichtingen kunt u ons steeds 
bereiken via onze Care Line op het nummer 
02/664.10.35. U ontvangt snel een antwoord op al 
uw vragen. En indien u geopteerd hebt voor onze 
waarborg Medi-Assistance, is ons service center 
beschikbaar in geval van ziekenhuisopname voor 
elke vraag om inlichtingen over het contract en 
voor elke vraag om tenlasteneming en toekenning 
van het derdebetalerssysteem. AG Care hospitali-
satie is er voor u!

12. Het AG Care-gamma biedt u steeds 
een aangepaste oplossing voor uw be-
hoeften   
 
AG Care Hospitalisatie biedt een waaier aan 
mogelijkheden die volledig afgestemd zijn op de 
specifieke behoeften van eenieder: de particulier, 
de zelfstandige, de KMO en zelfs de inwoner van 
de regio Brussel.  U geniet reeds een hospitalisa-
tieverzekering  via uw werkgever,  maar om een 
of andere reden beantwoordt u of één van uw 
gezinsleden niet meer aan de aansluitingsvoor-
waarden; u heeft de mogelijkheid om alle nadelen 
die hiermee gepaard gaan te vermijden en volledig 
terug te vallen op uw individuele verzekering.

Interesse ? Gelieve antwoordformulier op rugzijde in te vullen voor een gepersonaliseerde offerte.



  Wij hebben nog geen hospitalisatieverzekering, maar vertel er ons alles over.

  We hebben een eigen hospitalisatieverzekering voor het hele gezin en we denken dat we goed
 verzekerd zijn. Maar we gaan wel graag in op uw voorstel om, volledig vrijblijvend, te vergelijken om te zien  
 of de hospitalisatieverzekering van AG Insurance inderdaad bijna zeker beter én voordeliger is. 
 
 Momenteel zijn we verzekerd bij .....................................................................................................................................................................
 

  We genieten  een collectieve hospitalisatieverzekering, maar wat indien wij op een bepaald ogenblik niet meer  
 voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden? Graag ontvangen wij, volledig vrijblijvend, de informatie over de 
 oplossing van AG Care, waardoor we alle nadelen die hiermee gepaard gaan  (premie tot 4 keer duurder, 
 onzekerheid over het bekomen van een verzekering,…) kunnen vermijden. 
 Momenteel hebben we de verzekering bij ............................................................................................................. ....................................

 Naam Voornaam  Geboortedatum

 Mijnheer .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 Mevrouw .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 1ste kind .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 2de kind  .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 3de kind  .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 4de kind .................................................................................................................................................................................../.............../..................... 

 5de kind  .................................................................................................................................................................................../.............../.....................

Naam klant ................................................................................................................................................................................................................................... 

Straat en nr  .................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats ..............................................................................................................Telefoon ....................................................... .........

Wilt u ook alles weten over
de AG Care Hospitalisatieverzekering?
Vul dan dit antwoordformulier volledig in en stuur het terug. Het verplicht u tot niets!

Uw makelaar.

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50   
Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. 
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen. 
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing  
aanreiken die best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren. Dat maakt het contact 
en de dialoog een stuk makkelijker. 
 

AG Insurance werkt exclusief samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt..
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AG Care, u wordt er beter van.

Dit is ons gezin (noteert u in drukletters)


