AssurCard

Allianz besteedt
extra aandacht
aan uw comfort.
Daarom werd
AssurCard in het
leven geroepen.

Het is in de pocket!

Een hospitalisatie is op zich al een hele beproeving.
Met AssurCard wil Allianz dit voor u vereenvoudigen
en:
• uw administratieve formaliteiten tegenover Allianz
tot een minimum beperken: de elektronische
aangifte is eenvoudig en snel.
• de terugbetalingen vergemakkelijken: de factuur
wordt rechtstreeks door de verzekeraar aan
het ziekenhuis betaald.
U betaalt geen voorschot meer en wachten op
de terugbetaling hoeft niet langer.
AssurCard wordt in 95% van de Belgische
ziekenhuizen aanvaard.
Raadpleeg de lijst van erkende ziekenhuizen in
uw regio op www.assurcard.be.
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Vereenvoudig uw hospitalisatie
met AssurCard

Uw hospitalisatie eenvoudig en praktisch

AssurCard :
uw paspoort voor een
hospitalisatie zonder zorgen.
Gebruik de kaart bij elk
aangesloten ziekenhuis.

Aangifte

Hoe werkt de AssurCard-service

Om groen licht te krijgen voor de rechtstreekse betaling
van uw ziekenhuisfactuur, geeft u uw hospitalisatie als
volgt aan bij Allianz:

Tijdens uw inschrijving krijgt u van Allianz een antwoord
over de rechtstreekse regeling van uw kosten (via de
terminal, op het internet of via het gratis nummer):

• Ofwel vult u uw aangifte in aan de AssurCard-

• Groen licht? Alles is in orde, de betaling van het

terminal aan het onthaal in het ziekenhuis.
Om u te identificeren, brengt u gewoon uw kaart
in aan de terminal, uw contactpunt met Allianz.
U volgt de instructies om de aangifte in te vullen,
die rechtstreeks naar Allianz wordt gestuurd.
• Ofwel schrijft u vooraf in van bij u thuis op
www.assurcard.be. U volgt gewoon de instructies
op het scherm.
• Ofwel schrijft u vooraf in via de telefoon op
0800 32 213. In dat geval houdt u uw AssurCard
bij de hand om het kaartnummer mee te delen.

voorschot en de factuur gebeurt rechtstreeks tussen
het ziekenhuis en Allianz.
• Assurpharma: met een barcode worden uw
farmaceutische onkosten door uw apotheker
rechtstreeks aan Allianz verzonden. Meer info
vindt u op www.assurpharma.be.
• Allianz heeft bijkomende info nodig?
Uw geneesheer moet dan een medisch formulier
invullen dat aan de terminal of bij u thuis via
internet kan worden afgedrukt. Indien u zich via
de telefoon liet inschrijven, stuurt Allianz het u op.
• Wij kunnen de derdebetalerregeling niet
toepassen? U betaalt zelf het voorschot en de
factuur van het ziekenhuis.

Opname
Daarna gaat u met uw AssurCard en uw identiteitspapieren naar de opnamedienst van het ziekenhuis
(u hoeft niet meer langs de terminal te gaan).
Het ziekenhuis kan u zo identificeren als begunstigde
van het AssurCard-systeem en uw opname aan
Allianz bevestigen.

