6 redenen om een verzekering
AG Care Vision af te sluiten

In het kader van uw extra legale voordelen, geniet u dankzij uw werkgever al van een hospitalisatiedekking.
U heeft geluk, want het gaat hier om een mooi voordeel. Maar wat gebeurt er als u morgen uw werk verliest, verandert
van werkgever of op het einde van uw carrière komt? Kunt u dan blijven genieten van dit voordeel aan dezelfde voorwaarden?

Waarom zou u AG Care Vision onderschrijven?
1. U geniet van een onmiddellijke hospitalisatiedekking
Zolang u verzekerd blijft via de collectieve hospitalisatieverzekering van
uw werkgever, neemt AG Care Vision alle uitgaven ten laste die het plafond van de collectieve verzekering overstijgen of die niet gedekt worden
door een tussenkomst van de mutualiteit.
AG Care Vision omvat een vrijstelling ten belope van de bedragen
verzekerd in de collectieve verzekering, met een minimum van twee maal
de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering (RIZIV tarief)
voor de waarborgen hospitalisatie en de ambulante kosten één maand
voor en drie maand na de hospitalisatie.
En dat is nog niet alles! Met de bijstand in het buitenland, geniet u van een
hele reeks diensten, zoals de repatriëring van de verzekerde en zijn gezinsleden.
Dankzij AG Care Vision geniet u dus van een complete en onbeperkte
dekking.

2. U lijdt niet onder de gevolgen van een eventuele
verandering van werk.
50% van de werkgevers biedt een hospitalisatieverzekering als extra legaal
voordeel aan... u heeft dus één kans op twee om opnieuw aanvullend
verzekerd te zijn, wanneer u verandert van werkgever.
Wanneer uw nieuwe werkgever dit voordeel niet aanbiedt, kunt u uw
AG Care Vision omvormen tot een AG Care Hospitalisatie. Het volstaat
dat u de vrijstelling laat schrappen en u geniet van een onbeperkte dekking (kosten tijdens hospitalisatie, ambulante zorgen bij voor- en nazorg,
zware ziekte en dekking en bijstand in het buitenland)
Met AG Care Vision, geniet u steeds van een onbeperkte en volledige
dekking van uw ziekenhuiskosten, onafhankelijk van het bedrijf waarvoor
u werkt.

3. U heeft de zekerheid van een levenslange dekking bij
hospitalisatie ...
AG Care Vision is een individuele verzekering in tegenstelling tot de
collectieve verzekering die u via uw werkgever geniet.
De collectieve contracten zijn jaarlijks opzegbaar door de verzekeraar en
kunnen jaarlijks aangepast worden door de werkgever.

Vandaag geniet u van een volledige dekking, maar zal dat morgen ook zo
zijn ? U hebt geen enkele impact op de dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering die uw werkgever heeft afgesloten noch vandaag noch
in de toekomst.
Wat als u niet meer beantwoordt aan de aansluitingsvoorwaarden van
deze collectieve dekking? De mogelijkheden om de verzekering individueel verder te zetten, zijn niet dezelfde bij elke verzekeringsmaatschappij.
Met AG Care Vision laat u niets aan het toeval over. De dag waarop uw
collectieve hospitalisatieverzekering wegvalt, kunt u volledig terugvallen op
AG Care Hospitalisatie, zonder medische vragenlijst en zonder wachttijd.

4. Met de aanvullende waarborg Delta geniet u van de
ruimste verzekeringsvoorwaarden in de markt van de
aanvullende hospitalisatieverzekering.
U kan de aanvullende waarborg Delta onderschrijven, zodat u kan
genieten van een nog hogere dekking.

5. .. tegen toegankelijke premie
Als uw groepsverzekering wegvalt, zult u ongetwijfeld, opnieuw een
verzekering willen afsluiten, meer dan ooit noodzakelijk gezien uw leeftijd.
Als u wordt aanvaard, zal de premie van deze individuele verzekering
berekend worden aan de hand van uw leeftijd die u op dat moment
bereikt heeft en niet op de leeftijd waarop u in het collectieve contract
gestapt bent.
Hoe hoger je instapleeftijd is, hoe hoger immers de premies zullen zijn.
Om een idee te geven: een man die zich verzekert op 55-jarige leeftijd
betaalt 2 keer meer dan een man van 55 die de verzekering heeft afgesloten op de leeftijd van 20. Bij het onderschrijven op 65 jaar wordt dit voor
deze man zelfs 3 keer hoger dan had hij de verzekering genomen toen hij
20 was !

6. AG Care Vision biedt de gepaste aanvulling bij elke
collectieve verzekering.
Om een AG Care Vision af te sluiten volstaat het dat u geniet van een
collectieve verzekering via uw werkgever, waar uw werkgever ook
verzekerd is.

Wees vooruitziend en wacht niet tot het ogenblik waarop u het risico loopt geen betaalbare verzekering
meer te kunnen afsluiten voor u en uw gezinsleden

En de dag dat u niet meer geniet van uw collectieve verzekering,
kunt u volledig beroep doen op de waarborgen van AG Care Hospitalisatie
Alle kosten van een opname in een ziekenhuis worden terugbetaald
zonder beperking van bedrag of duur.
De opname in «ééndagskliniek» is verzekerd, inclusief het mini forfait.
Volledige terugbetaling van prestaties waar geen tussenkomst van het
ziekenfonds is voorzien.
U kiest volledig vrij uw arts en ziekenhuis.
Zijn eveneens in de waarborg inbegrepen : vervoerskosten per
ziekenwagen, evenals transferten tussen ziekenhuizen - Helikopterhulp :
transport tussen plaats van ongeval en ziekenhuis - Rooming-in : verblijf
van ouder bij verpleegde kind - Wiegendoodtest - Verblijfkosten van
donor - Palliatieve zorgen verstrekt in een ziekenhuis
Zwangerschap en bevalling : onbeperkt terugbetaald; thuisbevalling :
forfait van 619,73 EUR (index 100).
Volledige terugbetaling van de ambulante medische verzorging in
verband met een hospitalisatie gedurende een periode van één
maand vóór en 3 maand na de hospitalisatie. Totale vergoeding van
medische en paramedische prestaties, van geneesmiddelen, prothesen
en orthopedische toestellen (brillenglazen, contactlenzen, hoorapparaten, spalken, krukken...)
De kosten voor ambulante medische verzorging worden vergoed
indien de verzekerde lijdt aan een van de 30 zware ziekten o.a. kanker,
leukemie, diabetes, brucellose, pokken, AIDS, ziekte van CreutzfeldtJakob enz... De vergoeding voor de medische verzorging staat volledig
los van een eventuele ziekenhuisopname.
U bent wereldwijd en onbeperkt verzekerd. Zijn eveneens gewaarborgd : derde betaler in het buitenland en diverse bijstandsvormen
waaronder de repatriëring van de verzekerde en van de verzekerde
gezinsleden.

Pasgeborenen worden aanvaard in het contract van de ouders
zonder medische formaliteiten of wachttijd.
Gezinnen genieten van een goedkoper tarief.
U blijft verzekerd zolang u 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.
Geen financiële zorgen meer. Zodra u de factuur ontvangt, maak
ze ons over. Wij keren u het verschuldigde bedrag uit voordat u het
ziekenhuis dient te betalen. Voorschotten worden onmiddellijk
terugbetaald ! De terugbetaling is volledig in de overgrote meerderheid van de hospitalen, ongeacht het kamertype. Raadpleeg onze
lijst voor de andere gevallen.

De facultatieve waarborg DELT
Nog beter beschermd met AG Care, dankzij de waarborg Delta...
want Delta maakt het verschil !
de pre- en posthospitalisatieperiodes worden respectievelijk
verlengd van 1 tot 2 maand en van 3 tot 6 maand ;
de alternatieve geneeskunde wordt aan 50% terugbetaald zowel in
pre en post als ten gevolge van een zware ziekte; de vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofertilisatie en micro-injectie (ICSI)) zijn
gewaarborgd : in totaal 6 behandelingen met een maximum van
1.000 EUR per behandeling, indien beide echtgenoten minimum 24
maanden zijn aangesloten ;
de palliatieve zorgen en de huur van de medische apparatuur zijn
eveneens gedekt.

Belangrijke opmerking: AG Care Vision beantwoordt niet aan alle vereisten opgelegd door art 138bis-9 van de wet van 25/6/1992 op de
landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de prefinanciering van de premie van de individueel voortgezette ziekteverzekering.

Uw makelaar

Uw makelaar doet meer voor u.

0079-2348530N-22062009

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 het 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 nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.
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