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Waarom kiezen voor
BeCarePlan?

BeCarePlan
>

Op maat en uitbreidbaar

>

Premiestabiliteit en budgetzekerheid

Speel uw troeven als aantrekkelijke werkgever
uit. Bied uw werknemers een attractief
salarispakket aan, inclusief een degelijke
hospitalisatieverzekering waarbij u én uw
werknemer centraal staan.

U kiest voor een collectieve hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften, wensen en budget. BeCarePlan is zowel
modulair op het vlak van waarborgen als flexibel naar financiering. Dankzij een budgetvriendelijke oplossing kan u dit
extralegale voordeel aan al uw werk-nemers aanbieden.

U kan gerust zijn! Dankzij de keuzemogelijkheden in financiering van BeCarePlan heeft u meer grip op uw budget. Belfius
Verzekeringen biedt u eveneens de optie om uw premie vast te leggen voor 2 à 3 jaar!

>

Belfius Verzekeringen maakt het u gemakkelijk

Klantgerichtheid is voor ons geen holle slogan. Onze dienstverlening is snel, efficiënt en accuraat. Belfius Verzekeringen
regelt alles, zowel voor u als voor uw werknemer:

•
•
•

Rechtstreekse afrekening van de premies voor de gezinsleden op hun privé-adres
Wat gemakkelijker is voor uw HR-afdeling en bijkomende kosten van het sociaal secretariaat vermijdt.
Uw werknemer doet zijn aangifte onmiddellijk bij Belfius Verzekeringen
Eenvoudig via de telefoon of online. U heeft er geen omzien naar. Bovendien is er een rechtstreeks contact met onze
dossierbeheerders. Zij kennen het dossier en kunnen meteen de juiste informatie geven.
Gratis infosessie voor uw werknemers

Want een geïnformeerde werknemer waardeert zijn extralegale voordelen meer en zo blijven al uw werknemers up-todate.

Troeven BeCarePlan
Op maat
flexibel
Uitbreidbaar
Innoverend
E-services
Persoonlijke service

Kies wat het beste past!

BeCarePlan Classic

BeCarePlan Flex

BeCarePlan Go

vanaf 25 werknemers

vanaf 25 werknemers

Terugbetaling van
kosten en erelonen van:

een- of meerpersoonskamer

meerpersoonskamer

Financiering:

De werkgever betaalt de premies

vanaf 100 werknemers

meerpersoonskamer
optionele uitbreiding voor werknemers naar
eenpersoonskamer

De werkgever betaalt de premies

De werkgever betaalt de basis
De werknemer betaalt de uitbreiding

Wat vergoedt Belfius Verzekeringen?
Alle kosten verbonden aan een ziekenhuisopname bij een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling (zelfs thuis):

> 		

Hospitalisatie
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

> 		

Wereldwijde dekking
Medische prestaties en apothekerskosten
Verblijfskosten
One-day-clinic (dagopname)
Vervoerskosten (ambulance of helikopter)
Vruchtbaarheidsbehandelingen
Wiegendoodtest
Psychische aandoeningen
Verblijfskosten van de ouder die bij het
gehospitaliseerd kind verblijft
Na (winstgevend) sportongeval
Verblijfskosten donor
Vrije keuze van ziekenhuis en arts
Kosten van palliatieve zorgen

> 		

Voor en na de ziekenhuisopname

> 		

Bij ernstige ziekten

→ Prestaties tijdens een periode van 2 maanden
voor de opname tot respectievelijk 6 of 9
maanden na het einde van de opname (afhankelijk
van het kamertype)
→ Posthospitalisatie na ongeval: onbeperkte duur
→ Kosten van palliatieve zorgen

→ Medische prestaties en apothekerskosten: geen
beperking qua duurtijd
→ Een lijst van de verzekerde ziekten is beschikbaar
en uitbreidbaar
→ Huur medisch materiaal
→ Kosten van palliatieve zorgen

Optioneel: Aanvullende bijstandsverzekering

Voor extra hulp tijdens of na een hospitalisatie. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, re-integratie op het werk, repatriëring.

Services verbonden aan BeCarePlan:
> AssurCard

Met deze derdebetalerskaart rekent Belfius Verzekeringen de facturen rechtstreeks af met het ziekenhuis.

> Belfius Insurance Net

24/7 online-tool voor consultatie van documenten en voor aangifte schades.

> AssurPharma

Eenvoudig verzenden van uw apothekerskosten via elektronische weg.

Belfius Verzekeringen: met kennis van zaken
U kan rekenen op een uitgebreide expertise, accurate
service en producten op maat. Al meer dan 25 jaar is Belfius
Verzekeringen de vertrouwenspartner van diverse bedrijven
en organisaties.
Meer info? Kijk op www.belfius-verzekeringen.be/becareplan.
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Voorwaarden
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.)
op www.belfius-verzekeringen.be.
Dit document is louter informatief. Het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet. De algemene en bijzondere
voorwaarden blijven de enige referentie m.b.t. de dekkingen en de contractuele bepalingen van de verzekering.
Looptijd polis
De duur van de overeenkomst is in principe één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar.
De bijzondere voorwaarden kunnen hiervan eventueel afwijken.
Offerte aanvragen
Een offerte met berekening van premies kan u steeds aanvragen via uw consultant of relatiebeheerder.
Via de contactpagina’s van www.belfius-verzekeringen.be, waar u de lijst met deze contactpersonen kan raadplegen.
Relevante documenten (algemene voorwaarden, productfiches)
De algemene voorwaarden en eventueel beschikbare productfiches zijn kosteloos raadpleegbaar op de productpagina’s van
www.belfius-verzekeringen.be of bij uw consultant of relatiebeheerder.
Klachten
• Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij uw consultant,
relatiebeheerder of polisbeheerder.
• Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5 te
1210 Brussel of via e-mail: ombudinsur@belfius-insurance.be.
• U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich steeds wenden tot de de “Ombudsdienst van de
Verzekeringen”, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.
U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende link: http://www.ombudsman.as.
Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.

Staat van herkomst van de verzekeraar
Belfius Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming.
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