Hospitalisatieverzekering
voor de leden van het IBA (ITAA)

Het IBA (ITAA) heeft een collectieve verzekering gezondheidszorgen “HOSPI & ASSIST+” onderschreven bij de
verzekeringsmaatschappijen AXA & Inter Partner Assistance, waartoe IBA-leden facultatief kunnen toetreden.
De tussenkomst van de Sociale Zekerheid via de ziekenfondsen in België blijft beperkt. Bovendien stijgen de
ziekenhuiskosten in een snel tempo waardoor een goede aanvullende verzekering onontbeerlijk is geworden!

Iedereen krijgt ooit wel eens te maken met een
ziekenhuisopname. Het bedrag dat niet door het
ziekenfonds wordt terugbetaald, vormt de basis voor de
terugbetaling door deze hospitalisatieverzekering.
Deze verzekering dekt niet alleen geplande, dringende en
dag-hospitalisaties, maar ook hospitalisaties naar
aanleiding van een ziekte, een ongeval, een
zwangerschap of een bevalling, alsook de medische
kosten gekoppeld aan uw hospitalisatie vóór en na de
ziekenhuisopname.

De aansluiting is facultatief. Al de hierboven vermelde
personen die de vereiste hoedanigheid hebben, kunnen
dus, ten persoonlijke titel, genieten van de voordelen van
de collectieve polis.
De verzekerden die de leeftijd van 65 jaar bereiken
kunnen van dezelfde waarborgen verder genieten met
een aangepaste premie.
UITGEBREIDE WAARBORGEN


Paramedische erelonen zijn verzekerd: zoals
podologie, logopedie, kinesitherapie, fysiotherapie,
osteopathie, chiropraxie, homeopathie, acupunctuur.



Huurkosten medisch materieel zijn verzekerd.



Tijdens een opname: 5 prestaties van max. 4 uur te
kiezen uit: huishoudhulp, kinderoppas, oppas van
huisdieren (inclusief vervoer kinderen naar school).



Kosten alternatieve geneesmiddelen zijn verzekerd
zoals homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en
osteopathie.



Parafarmaceutische producten zijn verzekerd: zoals
verzorgingsproducten, een tandenborstel of een
thermometer.

ONZE OPLOSSING
Als lid van het IBA kunt u via Willemot 1841 een
innovatieve & unieke dekking aan die het mogelijk maakt
zich in te dekken tegen de hoge kosten van een
hospitalisatie en de bijkomende pre- en post ambulante
zorgen die zich kunnen voordoen.
WIE HEEFT DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE?
Alle leden, ingeschreven bij het IBA & hun familieleden
(gehuwden, wettelijk samenwonenden, kinderen tot 25
jaar die ten laste zijn, gehandicapte kinderen die een
toelage genieten), alsook de personeelsleden van het
kantoor.

OVERZICHT WAARBORGEN
HOSPITALISATIE

Onbeperkte terugbetaling van de medische kosten van een hospitalisatie ten
gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, curatieve &
noodzakelijke behandelingen, met of zonder wettelijke tussenkomst in België & in
het buitenland.

PRE- EN POST
HOSPITALISATIE

Onbeperkte terugbetaling van de ambulante medische kosten (pre- en
posthospitalisatie) 1 maand voor & 3 maanden na de hospitalisatie.

ZWARE ZIEKTEN

Onbeperkte terugbetaling van de ambulante kosten met betrekking tot 31 zware
ziekten (o.a. diabetes, kanker, leukemie, epilepsie, Alzheimer, Parkinson, MS).

PROTHESES

Onbeperkte dekking prothesen & orthopedische apparaten.

BUITENLAND

Wereldwijde dekking met een onbeperkt verzekerd kapitaal.
Een geplande behandeling in het buitenland is mogelijk na akkoord mutualiteit &
AXA tot 25.000 EUR per jaar.

VERBLIJFKOSTEN
OUDERS

Verblijfkosten ouder : 50 EUR per dag.

BETALINGEN

Medi-Assistancekaart : derde betaler systeem. AXA betaalt de gehele factuur &
vordert nadien enkel de niet verzekerde posten terug van de verzekerde.

BIJKOMENDE DIENSTEN

Dienstverlening Medi-Assistance 24u/24u, 7 dagen op 7: +32/78.15.57.50

RAADPLEGING EN
OPVOLGING

Raadpleging polis, documenten, opvolging : online via het platform MyAXA
Healthcare en via de webpagina http://www.axa.be/hospitalisatie .

Er worden geen medische formaliteiten vereist bij aansluiting van het contract.
Geen wachttijd indien het verzoek om aansluiting bij de maatschappij wordt ingediend in de loop van de 3
maanden volgend op de erkenningsdatum bij het ITAA of volgend op de huwelijksdatum bij huwelijk van een
reeds aangesloten lid of nog volgend op de geboortedatum van een pasgeboren (voor zover de moeder op die
datum aangesloten is). In geval van laattijdige aansluiting, zijn er 9 maanden wachttijd zonder dekking.
VRIJSTELLINGEN
 Gemeenschappelijke kamer : 0 EUR
 Eenpersoonskamer :
125 EUR per jaar en per verzekerde
Contacteer ons voor
meer info:

Nota: nooit een vrijstelling bij een zware ziekte.

Maarten Thomas
Accountmanager Affinity
09/265.08.23

DE JAARPREMIE
JAARLIJKSE PREMIES *
Verzekerde (volwassene) van 21 t.e.m. 64 jaar

322,20 EUR

Verzekerde (kind) t.e.m. 20 jaar

136,56 EUR

Verzekerde (volwassene) vanaf 65 jaar

941,28 EUR

ITAA@willemot.be
www.ITAAwillemot1841.be

* Dit is een premie-indicatie obv de tarieven van toepassing op 01/09/2020.
Premies inclusief verzekeringstaks van 9,25% & RIZIV-bijdrage van 10%.
Premies jaarlijks & ondeelbaar te betalen op 1ste september.

Dit is een puur informatief document: enkel de algemene & de bijzondere voorwaarden zijn bindend.
U kan deze raadplegen via www.ITAAwillemot1841.be.

