(Brug-)gepensioneerde arbeider uit de
bouwsector ?
Dan hebben u en uw gezinsleden de mogelijkheid
om aan een gunstig tarief toe te treden tot het
basisplan van de hospitalisatieverzekering van
de bouwsector.

1.

VOOR WIE?

Voor de bouwvakarbeider die aangesloten was bij het
sectoraal medisch plan van de bouwsector tot hij op
(brug)pensioen ging. Ook zijn gezinsleden kunnen zich
aansluiten voor zover deze aangesloten waren bij de
sectorale hospitalisatieverzekering van de bouwsector.

2.

HOEVEEL KOST DEZE HOSPITALISATIEVERZEKERING?

De premie voor aansluiting hangt af van de leeftijd.
De premie wordt driemaandelijks of jaarlijks betaald.

(Brug)Gepensioneerde
arbeider en zijn partner

PREMIE PER PERSOON (*)
Leeftijd

Jaarpremie

Kwartaalpremie

jonger dan 65 jaar

€ 196,33 per jaar

€ 49,09 per kwartaal

van 65 tot 69 jaar

€ 310,78 per jaar

€ 77,70 per kwartaal

van 70 tot 74 jaar

€ 412,29 per jaar

€ 103,08 per kwartaal

vanaf 75 jaar

€ 513,59 per jaar

€ 128,40 per kwartaal

€ 63,87 per jaar

€ 15,97 per kwartaal

Kinderen jonger dan 25 jaar

(*) Het betreft hier de premies per persoon die geldig zijn vanaf 01/07/2022. Deze zijn jaarlijks aanpasbaar aan de index.

3.

WELKE RISICO’S ZIJN GEDEKT? (*)






4.

WELKE RISICO’S ZIJN NIET GEDEKT? (*)







5.

Kosten bij opname in het ziekenhuis: operatiekosten, erelonen, geneesmiddelen …
De kosten voor geneesmiddelen en raadplegingen 1 maand vóór en 3 maanden na een
hospitalisatie.
Alle kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten zoals kanker, diabetes, nierdialyse,
ziekte van Alzheimer …
Prothesen en orthopedische apparaten voor zover daarvoor een wettelijke tussenkomst
voorzien is.
Bijstand in het buitenland.

Wanneer u, in geval van een ziekenhuisopname, gekozen hebt voor een
eenpersoonskamer moet u de kosten zelf dragen.
Niet-medische kosten zoals de telefoonrekening.
Esthetische behandelingen.
Preventieve geneeskunde en kuurbehandelingen.
Behandelingen die de Belgische sociale zekerheid niet erkent.
Medische kosten door drank- of drugsgebruik.
INTERESSE?

Vul het aansluitingsformulier in en stuur het
binnen de drie maanden terug naar:
AG Insurance nv
Afdeling Health Care
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Aangezien dit een éénmalig aanbod betreft,
raden wij u aan uw beslissing niet uit te stellen!
6.

MEER INFO?

Neem contact op met AG Insurance op het nummer 02 664 11 77

(*) Dit is slechts een overzicht. Voor meer details kan u contact opnemen met AG Insurance.

