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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende 
deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin 
opgenomen is, is niet volledig. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u 
de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze beroepsgebonden hospitalisatieverzekering waarborgt, bij een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte, een aanvullende 
terugbetaling van de kosten die, na aftrek van de wettelijke tegemoetkoming, nog ten laste blijft van de verzekerden.

  WAT IS VERZEKERD?

✔ De verzekerbare populatie wordt door de 
verzekeringsnemer bepaald op basis van door Ethias 
gedefinieerde criteria.

✔ In geval van een ziekenhuisopname ten gevolge van een 
ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, zijn volgende 
kosten gedekt:
• erelonen en ereloonsupplementen;
• verblijfskosten;
• farmaceutische producten;
• medische en paramedische prestaties;
• chirurgie- en verdovingskosten.

✔ De medische kosten voor en na een ziekenhuisopname 
die in rechtstreeks verband staan met deze opname en dit 
gedurende een nader te bepalen periode.

✔ In het geval van een « ernstige ziekte », dewelke in 
overeenstemming met de verzekeringsnemer worden 
opgesomd in de polis :
• de kosten voor speciale behandelingen, analyses, en 

onderzoeken;
• medische en paramedische prestaties;
• erelonen en ereloonsupplementen;
• geneesmiddelen.

De tussenkomstplafonds worden in overleg met de 
verzekeringsnemer bepaald.

  WAT IS NIET VERZEKERD?

De prestaties voortspruitend uit:
✘	esthetische behandelingen, behalve deze in gevolge ziekte 

of een gewaarborgd ongeval;
✘	ziekten of ongevallen die de verzekerde overkomen zijn in 

staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder invloed 
van drugs, narcotica of verdovende middelen;

✘	alcoholisme, verslaving of overdreven gebruik van 
geneesmiddelen;

✘	sterilisatie en anticonceptieve behandeling,  
tenzij om dwingende medische redenen;

✘	oorlogsfeiten;
✘	een door de verzekerde gestelde opzettelijke daad;
✘	vrijwillige verminking of poging tot zelfdoding.

  ZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN?

Wachttijden - Bestaande aandoeningen
! Er geldt een algemene wachttijd van drie maanden, 

behalve voor de verzekerden die over een 
verzekeringscontract beschikken dat voorziet in 
analoge waarborgen.

! De tegemoetkomingen worden niet verleend indien het 
bestaan van de aandoening, de ziekte, de zwangerschap of 
de invaliditeit niet kan worden ontkend door de verzekerde 
op de datum van de aansluiting.

Zijn wel gedekt: de aandoening, de ziekte, de zwangerschap of 
de invaliditeit, die door een analoge verzekering gewaarborgd 
werden, op voorwaarde dat de aansluiting bevestigd wordt 
binnen de drie maanden na de eerste vervaldag van de 
vorige verzekering.

  WAAR BEN IK VERZEKERD?

✔	Er zijn geen territoriale beperkingen.  
Deze verzekering is wereldwijd geldig.

  WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
In het kader van een vergoedingsaanvraag
✔ Aangifte
 De verzekerde moet zo spoedig mogelijk aangifte doen van 

het schadegeval, en elk document, verklaring of rapport 
toevoegen als bewijs van het bestaan en de ernst van 
het voorval.

✔ Overmaken van de bewijsstukken inzake de kosten
 De verzekerde stuurt ons alle originele bewijsstukken.
 Ethias stelt allerlei verschillende diensten ter beschikking 

die u in staat moeten stellen om een aangifte te doen, uw 
kosten over te maken of uw dossiers op te volgen, zoals:
• het derdebetalerssysteem - AssurCard;
• AssurPharma, een systeem dat toelaat om uw 

farmaceutische kosten rechtstreeks door uw apotheker 
door te laten sturen naar de verzekeraar via elektronische 
overdracht van de BVAC-attesten;

• MyEthias gezondheidszorgen, een online service waarbij 
de verzekerden hun waarborgen kunnen raadplegen, 
alsook hun schadedossier kunnen opvolgen, in alle 
vertrouwelijkheid en op elk moment.
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  WANNEER EN HOE BETAAL IK?

De wijze van facturatie wordt overeengekomen met 
de verzekeringsnemer. De premies kunnen volledig in 
rekening worden gebracht aan de verzekeringsnemer 
of een uitgesplitste facturatie is ook mogelijk. Dit wordt 
afgestemd met de verzekeringsnemer: verdeeld tussen de 
verzekeringsnemer en verzekerde of integraal aan de
verzekerde.

  WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING?

De verzekering neemt aanvang op de in de polis vermelde 
datum, op voorwaarde dat wij in het bezit zijn van een door de 
verzekeringsnemer ondertekend exemplaar van het contract.
Het contract wordt op de jaarlijkse vervaldag stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, 
behalve wanneer één van de partijen bezwaar aantekent per 
aangetekende brief en dit ten minste drie maanden voor het 
verstrijken van het contract.

  HOE ZEG IK MIJN CONTRACT OP?

De verzekeringsnemer kan de verzekeringsovereenkomst 
jaarlijk opzeggen, via een aangetekende brief en mits 
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag van de verzekering.
De facultatieve verzekerden kunnen hun schrapping elke 
maand op schriftelijke verzoek aanvragen, en dit zonder een 
opzegtermijn te moeten respecteren.
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