HOSPITALISATIEVERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Hospitalisatie

Opgelet:
Dit document biedt u een beknopt overzicht van de Hospitalisatieverzekering van Corona. Het is niet toegespitst op uw
specifieke situatie. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen
aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Verblijven u of uw kinderen als gevolg van een gewaarborgd schadegeval in een erkende inrichting? Dan ontvangt u voor elke
dag een vaste som. U vindt het exacte bedrag van die daguitkering in de bijzondere voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Basiswaarborgen:

U krijgt een dagelijkse vergoeding wanneer u of
uw kinderen als gevolg van een ongeval of ziekte
verblijven in een erkende inrichting.

U ontvangt geen uitkering als uw verblijf een gevolg
is van:

u vindt dit afgesproken bedrag in
•• Daguitkering:
de bijzondere voorwaarden.

•• donorschap;
en bevalling – wanneer u, of een
•• zwangerschap
gezinslid, al zwanger bent op het ogenblik dat u
••
••
••
••
••
••
••

de verzekering afsluit;
een zelfmoordpoging;
zelfverminking;
vrijwillige deelname aan strafbare feiten,
sabotage, oproer, collectief geïnspireerde
gewelddaden, rellen, opstootjes en vechtpartijen
die geen wettelijke zelfverdediging zijn;
gebruik van opwekkende, verdovende of
geneesmiddelen zonder voorschrift;
een niet-medische oorzaak, bijvoorbeeld een
zuivere revalidatiekuur;
schade die u of uw kind opzettelijk veroorzaakte;
ingrepen die direct of indirect te maken hebben
met een geslachtsverandering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Er geldt geen vrijstelling bij deze verzekering. U betaalt
wel zelf de kosten voor:

!!
!!
!!

de dag van de opname in het ziekenhuis;
de dagen na de eerste 730 dagen in een
ziekenhuis of na de eerste 180 dagen in een
sanatorium of preventorium;
een opname tijdens uw eerste jaar als verzekerde,
als die het gevolg is van een ziekte die al
aanwezig was toen u de overeenkomst tekende.
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Waar ben ik gedekt?
Verblijft u of uw kind waar ook ter wereld in een burgerziekenhuis dat erkend is door de bevoegde overheid?
Dan ontvangt u uw dagvergoeding. Hetzelfde geldt
voor elk erkend sanatorium of preventorium in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Omschrijf het schaderisico waarheidsgetrouw
wanneer u de overeenkomst afsluit.
Geef elk schadegeval zo snel mogelijk aan.
U vindt de maximale termijn in de algemene
voorwaarden.

Wanneer en hoe betaal ik ?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst
van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar
worden betaald voor de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide
premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals
vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis door beide partijen en
de betaling van de eerste premie. De overeenkomst
wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. Na het eerste jaar kunt u uw
contract op elk moment beëindigen: drie maanden na
uw opzegging zetten we uw contract stop. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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