Hospit-All
De verzekering
gezondheidszorg die alles regelt
… of toch bijna alles

Hospit-All

De hospitalisatieverzekering:
een concreet voordeel voor uw
werknemers. De cijfers bewijzen het.
De vergrijzing van de bevolking
en de technologische evolutie
zetten de Belgische sociale
zekerheid al een hele tijd
onder druk. De behandeling
van patiënten wordt steeds
beter, maar de facturen steeds
zwaarder. Gelukkig bestaat er
een oplossing voor die financiële
bekommernissen: Hospit-All
van Allianz.
Iedereen kan worden getroffen door een hospitalisatie
of een ernstige ziekte, ook uw werknemers. En de kans is
groot dat de factuur gepeperd zal zijn. Kijk maar naar de
voorbeelden hiernaast.
• Bij een hospitalisatie is de tegemoetkoming van de

De kosten voor
gezondheidszorg
wegen steeds zwaarder
op het budget van uw
werknemers. Dankzij
Hospit-All helpt u hen
de financiële gevolgen
van vaak moeilijke
tijden op te vangen.

Artroscopie van de knie (daghospitalisatie)

500 ten laste van de patiënt
700 tegemoetkoming van het ziekenfonds

sociale zekerheid altijd begrensd. Daardoor moet de
patiënt nog aanzienlijke supplementen betalen.
• De behandeling van een ernstige ziekte duurt soms
lang, en de kosten lopen dan ook vaak even hoog op als
bij een hospitalisatie.

Heupoperatie

Hoe kan u uw medewerkers concreet helpen? Stel hen
Hospit-All voor, de verzekering die na tussenkomst van
de sociale zekerheid tegemoetkomt in de uitgaven voor
gezondheidszorg. Ook voor uw bedrijf ligt dit voordeel
binnen handbereik, en uw werknemers zullen het naar
waarde schatten.

Bevalling

1500 ten laste van de patiënt
3000 tegemoetkoming van het ziekenfonds

1500 ten laste van de patiënt
1250 tegemoetkoming van het ziekenfonds

Verkeersongeval in het buitenland

5000 ten laste van de patiënt
7500 tegemoetkoming van het ziekenfonds
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De 4 waarborgen van Hospit-All die
alles regelen… of toch bijna alles
De verzekering gezondheidszorg Hospit-All bevat 4 waarborgen
die elkaar perfect aanvullen. Zo biedt u uw werknemers de
beste bescherming. Geen beter bewijs dan de lijst van gevallen
waarin tussenkomst is voorzien.

Waarborg ‘voor en na hospitalisatie’

Waarborg ‘ernstige ziekten’

Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging
één maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie:
• medische en paramedische kosten
• prothese of orthopedisch toestel
• geneesmiddelen op doktersvoorschrift
• medisch materiaal
• behandelingen van homeopathie, acupunctuur,
chiropraxie en osteopathie…

Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging
voor 32 ernstige ziekten, zonder beperking in de tijd
(zelfs buiten een hospitalisatie):
• medische en paramedische kosten
• prothese of orthopedisch toestel
• geneesmiddelen op doktersvoorschrift
• medisch materiaal
• behandelingen van homeopathie, acupunctuur,
chiropraxie en osteopathie…

Waarborg ‘hospitalisatie’
Terugbetaling van de kosten in verband met een
hospitalisatie:
• medische en paramedische kosten
• prothese of orthopedisch toestel
• geneesmiddelen op doktersvoorschrift
• verblijf met vrije keuze van ziekenhuis en kamer
• medisch materiaal
• daghospitalisatie
• bevalling (ook thuis)
• vervoer per ambulance of helikopter in België
• aanwezigheid van een ouder die bij zijn kind jonger
dan 14 jaar wenst te blijven
• verblijfkosten van een donor
• palliatieve zorgen in het ziekenhuis…

Waarborg ‘hulpverlening’ 24u/24 en
7d/7 via Allianz Global Assistance
Terugbetaling van de kosten voor hulpverlening bij een
hospitalisatie in het buitenland:
• eerste hulp
• aanwezigheid van een familielid bij een
niet-vergezelde patiënt
• medische kosten
• derdebetalerregeling
• opsturen van medicijnen en materiaal
• telefonisch contact met een Belgische dokter
• psychologische bijstand op afstand
repatriëring…
Hospit-All biedt ook diensten in België
• infolijnen
• hulpverlening tijdens en na de hospitalisatie

(organisatie van huishoudtaken, oppas voor kinderen
en dieren,…).
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Enkele voorbeelden

Wat betaalt Hospit-All concreet terug

Om u volledig te overtuigen van de voordelen van
Hospit-All: een paar cijfers en concrete voorbeelden.

• 100% van de kosten gefactureerd tijdens de

Een jongeman wordt intensief
behandeld voor leukemie

hospitalisatie (met of zonder tegemoetkoming van de
sociale zekerheid).
• 100% van de kosten die ten laste van uw werknemers
blijven in geval van tegemoetkoming door de sociale
zekerheid.
• 50% van de kosten voor gezondheidszorg als er geen
tegemoetkoming van de sociale zekerheid is.

Een moeder bevalt van haar
eerste kind

Een kind scheurt zijn
knieligamenten tijdens een
skiongeval in het buitenland

Waarborg
hospitalisatie

• Overbrenging naar het ziekenhuis
Hospitalisatie van de moeder
gedurende 5 dagen, en van haar kind • Operatie aan de knie
in couveuse gedurende 2 maanden

Waarborg voor en
na hospitalisatie

Doktersbezoeken +
pre- en postnatale kinesitherapie

Waarborg
32 ernstige ziekten

Waarborg
hulpverlening
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Revalidatie bij een kinesitherapeut ,
5 maal per week gedurende 3 maanden

Onderzoeken voor diagnosestelling:
klinische biologie, ruggenmergpunctie,…
6 maanden intensieve behandeling
Organisatie van huishoudelijke taken • Derdebetaler in het buitenland
• Repatriëring naar België samen
(schoonmaak, strijk,…)
met een ouder
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AssurCard, uw paspoort voor
een hospitalisatie zonder zorgen
Een hospitalisatie is op zich al een hele beproeving.
De financiële beslommeringen kunnen uw werknemers dan vast
en zeker missen. Voor hun comfort biedt Allianz alle Hospit-Allverzekeringnemers AssurCard aan.
Gun ook uw medewerkers het comfort
van AssurCard
AssurCard is een derdebetalersysteem dat in 95% van de
Belgische ziekenhuizen wordt aanvaard. Het vermindert
fors de administratieve formaliteiten vóór en na een
hospitalisatie:
• eenvoudige en snelle aangifte van de hospitalisatie
• geen voorschot meer te betalen
• Allianz betaalt de hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan
het ziekenhuis.

Hoe werkt AssurCard?
Bij de aansluiting ontvangt elk verzekerd gezinslid
een persoonlijke AssurCard met een gedetailleerde
gebruiksaanwijzing.
Uw werknemers kunnen op 3 manieren aangifte doen
van een hospitalisatie:
• via de AssurCard-terminal aan het onthaal in het
ziekenhuis
• via de website
• via het gratis nummer 0800-32 213
Na de hospitalisatie vraagt Allianz de terugbetaling van
de kosten die eventueel voor rekening van de verzekerde
blijven (vrijstelling, televisie, telefoongebruik,…).

Welke oplossing voor
uw expats?
Allianz ontwikkelde voor uw
expats van gelijk welke nationaliteit Allianz Worldwide Care, een
verzekering gezondheidszorg die
in heel de wereld geldt. Allianz
Worldwide Care biedt 24 uur op
24 en 7 dagen op 7 bijstand in
13 talen. Uw expats zullen het op
prijs stellen als zij zich in geval van
een hospitalisatie of ziekte in hun
eigen taal kunnen uitdrukken.

Raadpleeg de lijst van de ziekenhuizen met
AssurCard-erkenning op www.assurcard.be
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Hospit-All in het kort
Met Hospit-All beschermt u uw werknemers tegen de alsmaar
hoger oplopende kosten voor gezondheidszorg. Vroeg of laat
krijgt elk van hen ermee te maken, en dan zullen zij dit concreet
voordeel echt op prijs stellen.
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Een héél ruime hospitalisatieverzekering. Hospit-All betaalt in
de meeste gevallen 100% van de kosten terug en 50% als de sociale
zekerheid niet tegemoetkomt.
4 waarborgen die elkaar perfect aanvullen. Iedereen heeft wel
eens gezondheidsproblemen. Met Hospit-All bent u steeds van
bescherming verzekerd, wat er ook gebeurt.
Hulpverlening zonder grenzen. Hospit-All beschermt uw
werknemers in België maar ook in het buitenland dankzij de vele
diensten van Allianz Global Assistance.
Hospitalisatie zonder zorgen dankzij AssurCard. Gedaan met
die vervelende administratieve formaliteiten. Uw medewerkers
kunnen zich concentreren op wat echt telt: hun herstel.
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U ziet Hospit-All wel zitten?
Neem contact op met uw makelaar.
Employee Servicing van Allianz staat
eveneens voor u klaar:
Tel : 02-214 66 66
EmployeeServicing@allianz.be

Dit document maakt geen deel uit van het contract.
Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden leggen de contractuele voorwaarden vast.
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Uw makelaar in verzekeringen geeft u graag bijkomende informatie.
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Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en
meer dan 148.000 medewerkers in dienst van 83 miljoen klanten.
In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars
biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen.

