Jaarpremies MaxiPlan 2017

Zet een rem op je medische
kosten met het MaxiPlan

De premie van MaxiPlan is afhankelijk van jouw leeftijd.
van 0 tot 6 jaar*

€0

van 7 tot en met 25 jaar

€ 90

van 26 tot en met 49 jaar

€ 150

van 50 tot en met 64 jaar**

€ 180

vanaf 65 jaar

€ 210

* De premie is gratis voor kinderen tot en met 6 jaar op voorwaarde dat de gerechtigde eveneens verzekerd is.
** Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen meteen
het tarief vanaf 65 jaar.

De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men 26,
50 of 65 jaar wordt. Vanaf het vierde kind is geen premie meer
verschuldigd (te beginnen met het jongste).
Opgelet: wie pas aansluit na 65 jaar
en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had:
65 tot 69 jaar

€ 270

vanaf 70 jaar

€ 300

De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men
70 jaar wordt.

Terugbetalingen
tot 2.250 euro
per jaar en
per persoon

Erkenningsnummer verzekeringsonderneming 250/01 – tussenpersoon 2006

5 formules:
Kostendekkend (basis)
HospiPlan & AmbuPlan
Kostendekkend (comfort)
HospiPlus & AmbuPlus
Naast jouw groepsverzekering
HospiContinu
Vaste vergoeding
HospiForfait
Medische kosten
MaxiPlan

v.u. Jürgen Constandt, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen.

FACTUREN TELLEN OF
RUSTIG HERSTELLEN

Maatschappelijke zetel:
Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen
015 28 90 90 - info@vnz.be

www.vnz.be

www.vnz.be

50% van alle wettelijke rem gelden tot € 1.000
Wie kiest voor het MaxiPlan van het VNZ kan rekenen op een
jaarlijkse terugbetaling van 50 % van alle wettelijke remgelden, tot € 1.000 per verzekerde. Zowel voor verstrekkingen
door artsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten,
orthodontisten, verpleegkundigen en andere (para)medici,
geneesmiddelen (cat. A, B, C en magistrale bereidingen),
onderzoeken en ziekenhuisopnames. De terugbetaling

keren we je in één keer uit na afloop van het
verzekeringsjaar en komt bovenop de wettelijke ziekteverzekering en eventuele
hospitalisatieverzekering.
Geen leeftijdsbeperking
of medische vragenlijst.

Onze MaxiPlan-voordelen zijn…

Cumuleerbaar met onze
aanvullende diensten en terugbetalingen!

Tandzorgen: 50 % van de kosten van tandzorgen
waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien
wordt (tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften,
implantaten, parodontologie, tandextracties) tot
max. € 500 per jaar.

(bruggen, extracties, implantaten, kronen, stifttanden en
tandprothesen)
Indien er geen wettelijke vergoeding wordt voorzien,
betalen wij toch tot € 500 om de 2 jaar terug (25 % van het
persoonlijk aandeel boven de € 250).

Orthodontie: tot max. € 250 per behandelingsplan
ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke
tussenkomst (twee schijven van € 125, bij de start van
de behandeling en na 12 maanden).
Daarbovenop komen ook nog de terugbetalingen
van 50 % wettelijke remgelden, gemiddeld nog eens
€ 125, waardoor ons MaxiPlan ongeveer € 375 extra
terugbetaalt bij een orthodontische behandeling.

Bij de start van een orthodontische behandeling wordt € 150
gestort. Nadien betalen we in schijven (telkens na 6, 12, 30
en 36 maandelijkse behandelingen) automatisch nog eens
€ 150 uit, waardoor onze terugbetaling kan oplopen tot
€ 750! Goedkeuring adviserend arts is vereist (aanvraag
vóór 15 jaar).
Ook voor 15-plussers en volwassenen wordt éénmalig € 150
verstrekt na 6 maanden behandeling.

Geboorteforfait: € 200 per kind bij de geboorte indien
beide ouders verzekerd zijn (€ 100/aangesloten ouder).

•
•
•
•
•
•

Geboortepremie tot € 300
Terugbetaling luiers tot € 300
Tussenkomst kraamhulp tot € 300
Gratis gebruik babyweegschaal en afkolfapparaat
Tussenkomst watergewenning tot € 30
Extra korting in de vakantiedomeinen

Anticonceptie: tot max. € 25 per jaar.
Hoorapparaten: tot max. € 500 indien je recht hebt op
een tussenkomst voor een hoorapparaat via de
verplichte ziekteverzekering (€ 250 per toestel).

Wachttijden
Het recht op de tegemoetkoming start na:
- 3 maanden voor de waarborgen remgelden en
anticonceptie;
- 12 maanden voor alle andere waarborgen.

Erkenningsnr. verzekeringsonderneming VMOB HospiPlus 250/01 – tussenpersoon 2006. Deze folder heeft enkel een informatieve waarde.
Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn enkel de statuten van het VNZ en de VMOB rechtsgeldig.

Het MaxiPlan dekt ook nog de volgende
kosten die door de ziekte verzekering
amper of niet terugbetaald worden.

