
AG INSURANCE CM SOCMUT LIBERALE MUTUALITEIT

AG Care Hospitalia Plus Hospitalia Hospitaal Plan Kliniplan Hospitaal Plus HospiPlan HospiPlus 

Uitgebreidheid van 
de waarborg

onbeperkt 
Een vrijstelling van 50% wordt toegepast in 
een 1perskamer in beperkt aantal dure 
ziekenhuizen (mogelijkheid om vrijstelling af 
te kopen)

onbeperkt
maar sterk afhankelijk van de 
ziekenhuisdienst waar je 
opgenomen wordt

Jaarlijks plafond van 
12.500 EUR/pers 
en sterk afhankelijk 
van de dienst waar je 
opgenomen wordt

Maximaal € 13 000 
/jaar/aangeslotene voor 
hospi + pre & post

Max. 12 650 EUR 
* Zwangerschap of 
bevalling=max€1.250 
* Zware ziekte= max. 16.444 EUR 

Max.  15 000 EUR 
/jaar/verzekerde
Maar sommige diensten max 
1000 EUR) 
Opgelet: Indien geen ZIV = 
50% met een max; van 500 
EUR per jaar. Farma. 
producten beperkt tot 125 
EUR per jaar 

 - Beperkingen qua 
Supplementen

Ereloonsupp. : 3 x ZIV Ereloonsupp: 1 x ZIV
Eenpersoonskamer: 
Kamersupp max 75 
EUR per dag 

Ereloonsupp: 1 x ZIV 
Materiaalsupplementen :1X 
ZIV & max 250 EUR/hospit
Eenpersoonskamer:  
kamersupp tot 40 EUR/dag 
op 

Ereloonsupp:  1xZIV (enkel 
in Europees economische 
ruimte)
Verblijfskosten: Max 50 
EUR per dag   

Ereloonsupp. 1 x ZIV Ereloonsupp: 1 x ZIV
Verblijfskosten in 1 en 2 
persoonskamer maximaal 50 
EUR per dag 

vruchtbaarheidsbe
handelingen

verzekerd (Delta) IVF tot max €500 per 
kalenderjaar (gedeeld met 
robotchirurgie) 

max. € 500  per 
aangeslotene in zijn totaliteit 

éénmalige tussenkomst van 
max €500

 implantaten, 
medische 
prothesen en 
medisch materiaal

100% Maximaal 3x ZIV & 100% 
indien geen ZIV tussenkomst

Maximaal 1x ZIV, 
100% en max €2 500

• synthese materialen 
max.€250/opname
• eerste prothese of 
orthopedisch toestel / 
Implantaten volledig 
terugbetaald
Niet terugbetaalbare 
implantaten worden volledig 
vergoed in zoverre deze 
wettelijk morgen worden 
aangerekend Max 1500 EUR 
per hospitalisatie

1xZIV: prothese of 
orthopedisch toestel             
indien geen ZIV 
tussenkomst: Implantaten, 
endoscopisch materiaal, 
viscerosynthesemateriaal: 
verzekerd 50% max. 
€1250/hospitalisatie

indien geen ZIV tussenkomst: 
implantaten en geneesmiddelen aan 
50% en plafond van € 750 
disposable en synthesemat max 
€1265

- max €2500 per kalenderjaar

rooming - in ja, ouder en kind indien medisch noodzakelijk ja, een ouder voor een kind 
tot 19 jaar max €25

ja, een ouder voor een 
kind tot 12 jaar max 
€26

Max €18,60/dag, maaltijden 
worden niet terugbetaald

Max €18,60 /dag tot 18 jaar ja, max. € 19,50 / dag en max 14 
dagen tot 12 jaar

Tot €15/dag, maximaal 
14dagen bij kinderen jonger 
dan 12 

orgaandonor ja, onbeperkt Neen Neen Gedekt Gedekt neen max €500
palliatieve zorgen  verzekerd zowel in ziekenhuis als in erkend 

dagcentrum(Delta) of thuis(Delta)
gedekt in hospitaal: geen 
beperking in duur (dienst S)

gedekt in hospitaal: 
enkel de eerste 50 

gedekt indien in ziekenhuis neen neen in ziekenhuis: max €1000

mortuariumkosten indien vermeld op ziekenhuisfactuur Neen Neen Neen neen neen neen

 transport

neen

max €1000
in ziekenhuis: max €2000

Tot €30/dag, maximaal 14dagen bij 
kinderen jonger dan 12 jaar 

éénmalige tussenkomst van max €1000

max €5000 per kalanderjaar
- indien geen ZIV tussenkomst: 50% max 
€1000

Ereloonsupp: 2 xZIV

Tussenkomst 'Hospitalisatie'
Onbeperkt 
Maar wel beperking bij sommige diensten 
tot 2000 EUR 
Opgelet: Indien geen ZIV = 50% beperkt 
tot 1000 EUR en farmac. producten 
beperkt tot 250 EUR per jaar . 
Indien ZIV:1malige tussenkomst voor 
obesitas of borst-reducties (max 2000 
EUR)

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS
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ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

• ziekenwagen onbeperkt i.g.v. spoed Max € 250/jaar in kader van 
dringend vervoer

Neen Neen €250/verzekerde/jaar max. € 255/ jaar, bij zware ziekte 
€127,5

Neen

• helikopter i.g.v. ongeval in België Neen Neen Neen neen neen Neen
Psychische ziekten Max 2 jaar Max 30 dagen per jaar max 10 dagen Max €740/ jaar enkel in 

(kinder)neuropsychologie
max 2 jaar in ziekenhuis: max €1000

Thuisbevallingen ja, een forfait van € 619,73 forfait €500 forfait €200 1x ZIV (beperkt tot remgeld) neen max € 1250 max €500

• kraamhulp in forfait thuisbevalling max € 20/dag max 7 dagen Neen max €200 ( €5/uur)

OPMERKING Bijkomende vergoeding van 
6,5 EUR bij verblijf in 
verzorgingshotel ed. in het 
kader van een hospitalisatie 

Voorafbestaande toestand: 
bij keuze voor 1pers kamer 
geen vergoeding voor 
ereloon of kamersupp 
Borstverkleining / 
zwaarlijvigheid en gevolgend 
pas na 5jaar en max 500 
EUR

Voorafbestaande toestand: 
Gedurende de eerste 5 jaar 
worden kamer en 
ereloonsupplementen in 
een eenpersoonskamer niet 
vergoed. 

 Voorafbestaande toestand: 
gedurende 5 jaar: 20 EUR per 
opnamedag gedurende de eerste 20 
dagen, daarna 10 EUR. 

Voorafbestaande toestand: 
15 EUR per kalenderdag 
gedurenden max 180 dagen 
per jaar 

1. plafond geen remgelden + supplementen 
tot 1x ZIV

remgelden + 
supplementen tot 1x 
ZIV

 1500 EUR per jaar per 
aangeslotene voor hospi + 
pre & post kosten

Forfaitair (20% bij 
daghospitalisatie, 10%  bij 
2persoons, 5% bij 
1persoons): max €300 per 
hospi

max. € 510/ jaar niet gedekt

30d / 90d 1 maand voor
60d / 180d (indien Delta) 3 maand na 

3. medische en 
paramedische 
prestaties

100% indien opgenomen in nomenclatuur gedekt (kine max 45 
behandelingen binnen 180 
dagen)

gedekt (kine max 20 
behandelingen binnen 
90 dagen)

persoonlijk aandeel + 
supplementen tot 1x ZIV

1X ZIV

4. alternatieve 
geneeskunde 

50 % indien optie Delta Neen Neen neen neen

5. allopathische en 
homeopathische 
geneesmiddelen

100%, 50% homeopathisch 50% (indien 
Delta)

100% indien ZIV 
tussenkomst, geen 
homeopathie

100% indien ZIV 
tussenkomst, geen 
homeopathie

100% indien ZIV 
tussenkomst, geen 
homeopathie

1xZIV, geen homeopathie

6. medische 
hulpmiddelen

ja neen Neen enkel eerste prothese daarna 
indien <21j en noodzakelijk 
door groeiproces

1 x ZIV

Ja, exclusief categorie D en 
homeopathie

1X ZIV

neen

Tussenkomst Pré-Post
max € 250

2. periode (voor / na 
in aantal dagen)

30d / 90d  - / 30d 30d / 90d 30d / 90d

max €400 (max €5/uur)

 Voorafbestaande toestand: 30 EUR 
per kalenderdag gedurenden max 180 
dagen per jaar

in ziekenhuis: max €2000

max €1000

max €250/kalanderjaar

Max 1000 EUR
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ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

1. aantal 30 21 Neen 25 27 22 Gedekt
2. vrijstelling geen neen wachttijd van 5 jaar indien 

voorafbestaande ziekte
forfaitaire vrijstelling van €55

3. plafond geen max € 7000 per jaar max €7000/jaar max € 6250 max. € 3 794 / jaar bovenop ander 
plafond

€1250 per kalenderjaar + 
vervoer 250 EUR per jaar 

4. huur van 
medisch materiaal

 ja ja huurmedisch materiaal op 
doktersvoorschrift / 

huurmedisch materiaal op 
doktersvoorschrift

 Ja Gedekt

Medi- Assistance met 
vertrouwenspersoon (5x4uur); vervoer (3X, 
max €250); tel. inlichtingen ivm 
posthospitalisatiezorg, psych. bijstand

Max 3 maand in het buitenland max €360/dag, geen 
daghospitalisatie. Voor 
voorafbestaande ziekten, 
max 20 EUR per dag 

max €200/dag, geen 
daghospitalisatie. Voor 
voorafbestaande 
ziekten  max 20 EUR 

maximum 
€500/kalenderjaar/aangeslot
ene

Max 500 EUR niet verzekerd 100 EUR per kalenderdag en 
maximaal 10 dagen per jaar 

1. woon- en 
verblijfplaats/ 
sociale zekerheid

woon- en verblijfplaats in België aangesloten 
bij een Belgische mutualiteit (grote risico’s)

woon- en verblijfplaats in 
België aangesloten bij 
onafhankelijke ziekenfondsen

woon- en verblijfplaats 
in België aangesloten 
bij onafhankelijke 
ziekenfondsen

Woon- en verblijfplaats in 
België en aangesloten bij de 
CM

woon- en verblijfplaats in 
België aangesloten bij Soc 
Mut

woon- en verblijfplaats in België 
aangesloten bij Liberale Mut

aangesloten bij de mutualiteit

2. 
aansluitingsleeftijd 

tot 69 jaar tot 64 jaar tot 64 jaar tot 65 jaar tot 65 jaar tot 65 jaar tot 65 jaar

3. premie op basis van de leeftijd bij onderschrijving 
van het contract (geïndexeerd)

Verhooge premies vanaf 46 
jaar (+5%) tot 60 (+70%)

Verhooge premies 
vanaf 46 jaar (+5%) tot 
60 (+70%)

Afhankelijk van 
toetredingsleeftijd en 
bereikte leeftijd (geïndexeerd 
volgend de 
gezondheidsindex + premie 

Op basis van bereikte 
leeftijd (geïndexeerd)

Op basis van bereikte leeftijd, toeslag 
ouder dan 60 jaar  

Op basis van bereikte leeftijd 

4. tarief voor familie gezinskorting : 5% vanaf eerste kind en 7,5% 
vanaf twee kinderen

neen neen Neen, wel vrijstelling van 
premie tot het 2de jaar na 
geboorte 

neen, wel verplichte 
aansluiting alle personen 
tenlaste op zelfde 
ledenboekje

Neen, wel verplichte aansluiting voor 
alle personen ten laste. 

Er wordt slechts een bijdrage 
gevraagd voor 3 kinderen

5. kind categorie 0 - 19 jaar 0 - 17 jaar 0 - 17 jaar 0-17 jaar 0 - 24 jaar 0 - 18 jaar tot 24 jaar
6. opzegging geen, behalve de wettelijke bepalingen geen, behalve de wettelijke 

bepalingen
geen, behalve de 
wettelijke bepalingen

geen, behalve de wettelijke 
verplichtingen

geen, behalve de wettelijke 
bepalingen

geen, behalve de wettelijke 
bepalingen

geen, behalve de wettelijke 
bepalingen

geen, behalve de wettelijke bepalingen

Er wordt slechts een bijdrage 
gevraagd voor 3 kinderen

tot 24 jaar

tot 65 jaar

Op basis van bereikte leeftijd 

Verzekerbaar
aangesloten bij de mutualiteit

- Bezoek aan een familielid opgenomen in een buitenlands ziekenhuis bij ziekenhuisverblijf van langer dan 5 dagen: vervoer + verblijf max 10 x 65 EUR per dag 
- Repatriëring bij ongeval of ziekte indien medisch noodzakelijk 
- Organisatie en ten laste name van de andere verzekerden die de gerepatrieerde verzekerde vergezelden 
- Tal van andere diensten: ter plaatse zenden van een arts, opzoekings- en reddingskosten (max 5000 EUR), repatriëring van het stoffelijk overschot. 

Dekking & Bijstand in het buitenland
 Voorwaarden dekking max €250/dag, max 10 

opeenvolgende dagen

Enkel voor AG Care
- bijstand in buitenland via Inter Partner Assistance
- derde betalerssysteem in een buitenlands ziekenhuis of contante betaling van ziekenhuisfacturen (melding binnen 24u) 
- vervoer per ziekenwagen naar plaatselijk hospitaal in het buitenland
- begeleiding tijdens een medisch noodzakelijke behandeling: IPA regelt de communicatie tussen huisarts en behandelende arts 
- Verzending van geneesmiddelen en prothesen indien noodzakelijk en niet beschikbaar in het buitenland 

Derde Betaler
Systeem & service neen neen neen neen neen neen neen

€2500 per kalenderjaar

gedekt

Zware Ziekten
gedekt
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ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

1. wachttijd
• ziekte geen 6 maand 6 maand 3 maand (behalve acute 

infectieziekte)
3 maand (behalve acute 
infectieziekte)

3 maand (behalve acute 
infectieziekte)

3 maand (behalve acute 
infectieziekte)

• ongeval geen geen geen geen geen geen geen
• bevalling geen 6 maand 6 maand 3 maand 3 maand 12 maand 9 maand
• zwangerschaps-
complicaties

geen 6 maand 6 maand 3 maand 12 maand 9 maand

* 
vruchtbaarheidsbe
handelingen

9 maand 12 maand

2. aansluiting 
pasgeborene 

indien één van de ouders verzekerd min 6 
maand is + aanvraag 90 dagen na de 
geboorte

indien één van de ouders 6 
maand verzekerd is + 
aanvraag 3 maand na 
geboorte

indien één van de 
ouders 6 maand 
verzekerd is + 
aanvraag 3 maand na 

indien ouder minstens 9 
maand verzekerd is + 
aanvraag binnen 2 maanden 
na geboorte

• indien één van de ouders 
min 9 maand verzekerd is + 
aanvraag 3 maand na 
geboorte

• indien één van de ouders min 3 
maand verzekerd is + aanvraag 
binnen maand na geboorte

• indien één van de ouders 
min 3 maand verrzekerd is

3. Vrijstelling  Naar keuze Op eenpersoonskamer 
franchise van 175 EUR op 
kamer en ereloon supp (max 
2 keer/jaar)

éénpersoonskamer : € 186 
(max 2 keer/jaar)  & 
daghospitalisatie en 
Psychiatrische 
behandeling: € 62 (max 1 
keer/jaar)

éénpersoonskamer €150/ opname 
(max 2X per jaar) 

Vrijstelling van €25 in 
2persoons en €100 in een 
éénpersoonskamer.

Vrijstelling van €25 in 2persoons en 
€100 in een éénpersoonskamer.

12 maand

• indien één van de ouders min 3 
maand verrzekerd is

9 maand
9 maand

3 maand (behalve acute infectieziekte)

geen

Kenmerken
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