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HOSPI-XL

Waarom zou ik voor een Hospi-XL-polis kiezen ? 
Iedereen loopt het risico vroeg of laat eens gehospitaliseerd te worden. Dat dit soms zware kosten 
met zich meebrengt, weet iedereen. Toch kunt u financiële verwikkelingen vermijden. 
Hospi-XL vergoedt o.a. medische kosten en verblijfskosten tijdens een ziekenhuisopname of 
dagopname (de zgn. one-day-clinic). Maar niet alleen dat. Door zijn de ruime waarborgen en zijn 
interessant tarief is Hospi-XL een verzekering op maat van uw budget en uw persoonlijke situatie.  
 

Is Hospi-XL iets voor mij ?  
Uiteraard! Hospi-XL richt zich tot een brede doelgroep: loontrekkenden, zelfstandigen, vrije 
beroepen… Hospi-XL mikt bovendien vooral op jonge gezinnen, “nestverlaters” en de 40-plussers. 

Biedt Hospi-XL mij voldoende waarborgen ? 
Daar moet u geen moment aan twijfelen. We zetten ze even op een rijtje: 

De waarborg hospitalisatie: een volledige waarborg  

 Als verzekerde hebt u vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamer; 
 De waarborg is onbeperkt, zowel in bedrag (ook in het buitenland) als in tijd;  
 Terugbetaling van medische kosten en verblijfskosten tijdens een ziekenhuisopname of 

dagopname naar aanleiding van ziektes, ongevallen, bevallingen, zwangerschapscomplicaties, 
enz.;  

 Per hospitalisatie, tot 1 239,47 EUR tussenkomst in de kosten van medisch aangepast vervoer;  
 Terugbetaling van palliatieve zorgen in een erkende instelling;  
 Terugbetaling van de medische en verblijfskosten van donoren;  
 Rooming- in: 7 nachten: terugbetaling van de eventuele verblijfskosten van een andere persoon 

die bij de gehospitaliseerde persoon overnacht, ongeacht de leeftijd van de verzekerde. 

Een uitgebreide waarborg pré- en posthospitalisatie  

 Vóór- en nabehandelingskosten: vergoeding van de medische kosten die u tijdens 2 maanden 
vóór en 6 maanden ná de hospitalisatie aangerekend worden.   

 Deze kosten omvatten o.a.de kosten voor ambulante medische verzorging, voorgeschreven door 
een arts: medische en paramedische prestaties, geneesmiddelen, verbanden, orthopedische 
toestellen … 

 … maar ook alternatieve geneeskunde (op voorschrift van een arts) zoals acupunctuur, 
homeopathie, ostheopathie en chiropraxie.   

Verzekering van ambulante kosten bij zware ziekten  

Om van deze waarborg gebruik te kunnen maken is een hospitalisatie zelfs niet vereist. 
Terugbetaling van ambulante medische zorgen (tot 2.478,95 EUR per jaar), onbeperkt in de tijd, 
wanneer u behandeld wordt omwille van één van 30 zware ziektes die opgesomd zijn in de 
algemene voorwaarden. Ook diabetes, nierdialyse en aids zijn daarbij opgenomen.  

Bijstand naar aanleiding van een hospitalisatie - belangrijkste punten  

 Tussenkomst in de kosten voor huishoudhulp, vervoer kinderen; opvang huisdieren. 
 Levering van geneesmiddelen en voeding, indien noodzakelijk; 
 Bij hospitalisatie van een minderjarige: tussenkomst de in kosten voor inhaallessen.  
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Tot wanneer kan ik aansluiten en verloopt de acceptatie 
soepel?  

Iedereen tot 65 jaar kan aansluiten. De verzekering geldt levenslang. 
De medische acceptatie is doorgaans beperkt tot het invullen van een medische vragenlijst.  

 
Kan ik ook kiezen voor een opname in een zogenaamd “duur 
ziekenhuis” ?  

Een aantal ziekenhuizen staat bekend als “duur”. Hun aantal neemt echter verder af.  
Het kan u overkomen dat u toch in een “duur ziekenhuis” wordt opgenomen (vb. na een ongeval). 
Hospi-XL voorziet ook in een dergelijk geval in een tussenkomst. Enkel wanneer u als verzekerde 
vrijwillig kiest voor een duur ziekenhuis, past Hospi-XL een beperking in de tussenkomst toe.  

 
Waarom hanteert Hospi-XL een “evolutief” tarief ?  

Hospi-XL hanteert een “evolutief” tarief, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Vanaf 20 jaar voorziet 
dit tarief in een premietoename om de 5 jaar, maar beperkt tot de leeftijd van 65 jaar.  
Dit biedt diverse voordelen : 
 U start aan een voordeliger tarief. 
 Dit tarief is beter afgestemd op de financiële draagkracht van het gezin: lagere premies voor 

jonge verzekerden, stijgend op het ogenblik dat normaliter ook de financiële mogelijkheden van 
de verzekerden toenemen. 

 Het evolutief tarief blijft ook op latere leeftijd meestal nog  voordeliger dan wanneer u naar een 
andere verzekeraar zou overstappen. 

 
Kan ik tariefkortingen genieten ?  

Hospi-XL voorziet inderdaad in diverse tariefkortingen: 

“Gezinskorting”  

Vanaf 3 verzekerde personen in één polis geniet u een korting van 10% op de totale premie.  

Franchise  

Verwacht u geen financiële problemen bij kleinere uitgaven, dan kunt u kiezen tussen diverse fran-
chises. In Hospi-XL kunt u kiezen tussen 8 franchises, variërend van 0 EUR tot 500 EUR (per ver-
zekerde, per verzekeringsjaar). De maximale premiekorting bedraagt jaarlijks zo maar even 35%!  

Optie “forfaitaire tussenkomst bij opname in een éénpersoonskamer”  

Ligt u niet echt wakker ligt van het comfort van een éénpersoonskamer en kiest u voor de optie 
“forfaitaire tussenkomst bij opname in een éénpersoonskamer”. Bij deze optie wordt er, in geval van 
keuze voor een éénpersoonskamer, een forfaitaire vergoeding (*) uitgekeerd per ligdag. Kiest u 
voor deze optie, dan geniet u hiervoor jaarlijks een extra tariefkorting van 25%!   
(*) op 01/01/2010 : 53,00 EUR per ligdag. 
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Ik word gehospitaliseerd. En dan ?  

Bent u verzekerde persoon in een Hospi-XL-polis, dan ontvangt u een AssurCard. Bij elke 
ziekenhuisopname belt u best naar het gratis groene nummer van Fidea. Dit nummer vindt u op de 
keerzijde van uw persoonlijke AssurCard.   

Zo hoeft u ook in ziekenhuizen die met het AssurCard-systeem werken, geen facturen meer te 
betalen. Fidea regelt de betaling rechtstreeks met het ziekenhuis.  
 

Meer info ?  

Contacteer snel uw makelaar. Hij vertelt u graag meer in detail over alle interessante voordelen die 
de Hospi-XL-verzekering van Fidea u en uw eventuele gezinsleden kan bieden. 
 
 
 
 
Deze fiche is louter indicatief en is geen verzekeringscontract. Voor de exacte voorwaarden en bepalingen 
verwijzen we naar de "Algemene voorwaarden". 
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