PREMIES HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN MUTUALITEITEN 2015
Op pagina’s 2 en 3 bevinden zich tabellen waarin de premies van hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten voor het jaar 2015 vergeleken worden. Opgelet! Het vergelijken
van deze premies is geen gemakkelijke opdracht. Volgende elementen bemoeilijken het maken van een vergelijking:
 De leeftijdscategorieën voor premiestijgingen verschillen per mutualiteit. Met andere woorden: de leeftijdsperiodes dat je gedurende meerdere jaren eenzelfde premie
betaalt variëren per mutualiteit en per formule van de verzekering (basisdekking of extra dekking).
 Als je op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluit, kan je een leeftijdstoeslag krijgen. De leeftijd waarop je een dergelijke toeslag krijgt, verschilt per mutualiteit
en per formule van verzekering (basisdekking of extra dekking).
Omwille van deze moeilijkheden kennen de vergelijkingstabellen in dit document hun beperkingen. Deze tabellen geven je enkel een indicatie van hoeveel een
hospitalisatieverzekering van een mutualiteit kan kosten. Om een premieberekening op maat van jou (en je gezin) te krijgen, raden we je aan om contact op te nemen met
de mutualiteiten in kwestie. Bij het vergelijken van de premies moet je uiteraard ook rekening houden met de verschillen die er bestaan op het vlak van vrijstelling (dat is het
gedeelte dat je zelf nog moet betalen) en waarborgen zoals
 de waarborg pre- en posthospitalisatie: Deze waarborg vergoedt kosten die vóór of na de ziekenhuisopname nodig zijn. Biedt de hospitalisatieverzekeraar dit aan?
Zo ja, vanaf wanneer, voor welke kosten en gelden er grenzen?
 de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten: Biedt de verzekering deze dekking aan? Zo ja, welke kosten worden vergoed voor de behandeling van een
ernstige ziekte buiten een ziekenhuisopname? Over welke ernstige ziekten gaat het? Tot welk bedrag worden deze kosten vergoed?
 de dekking van ziekenhuisdiensten voor geriatrie en revalidatie: Zijn er beperkingen (bijvoorbeeld in tijd of bedrag) voor een tussenkomst?
 opname in een psychiatrische dienst: De vergoeding van de kosten van geestes- en zenuwziekten worden meestal beperkt in de tijd en/of beperkt in bedrag. Iedere
verzekeraar of mutualiteit hanteert hierbij eigen voorwaarden.
 de vergoeding voor geneesmiddelen, medisch materiaal en implantaten die niet door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald: In welke mate komt de
hospitalisatieverzekering tussen?
 ‘Rooming in’ (= overnachting van de partner, ouder, mantelzorger … bij iemand die opgenomen is in het ziekenhuis): In hoeverre worden kosten voor bijovernachting vergoed en voor welke personen is deze dekking van toepassing?
Informeer je hierover! De vergelijking ‘Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten: dekking voor voorafbestaande aandoeningen’ van het VPP kan je hierbij op weg helpen.
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LEEFTIJD
45-jarige
55-jarige

25-jarige

35-jarige

65-jarige

≥ 75 jaar

CM-Hospitaalplan

104,04 euro

104,04 euro

104,04 euro

118,08 euro

202,68 euro
263,52 euro1

114,24 euro

114,24 euro

216,96 euro
260,52 euro4

69,36 euro

69,36 euro

104,04 euro

138,84 euro

125,76 euro

125,76 euro

125,76 euro

Hospitaal-Plus 100 (Liberale Mutualiteiten)

78,48 euro

117 euro

117 euro

155,04 euro8
162,84 euro9
141,72 euro

HospiPlan + AmbuPlan (Vlaamse Neutrale

41,52 euro

141,96 euro

141,96 euro

174,60 euro16

335,16 euro10
351,84 euro11
250,44 euro
325,32 euro14
270,72 euro
357,24 euro17

300,72 euro
360,96 euro2
451,08 euro3
320,40 euro
384,48 euro5
434,40 euro6
208,32 euro
302,04 euro7
335,16 euro12
569,76 euro13
365,16 euro
483,9615
270,72 euro
438,96 euro18

KliniPlan (SocMut Limburg, Antwerpen, Oost-

45,84 euro

114,24 euro

HospiMut (Socmut Brabant)

69,36 euro

Hospitalia (Landsbond Onafhankelijke

POLIS

Vlaanderen, West-Vlaanderen)

Mutualiteiten)

Ziekenfondsen)

Terugbetaling
ereloonsupplementen
Max. 100%
Max. 100%
Max. 100%
Max. 100%
Max. 100%
Max. 100%

Bij aansluiting na de 60e verjaardag
Bij aansluiting na 60e verjaardag
3 Bij aansluiting na 66e verjaardag
4 Bij aansluiting na de 60e verjaardag
5 Bij aansluiting na de 60e verjaardag
6 Bij aansluiting na 66e verjaardag
7 Bij aansluiting na 66e verjaardag
8 Bij aansluiting voor de leeftijd van 46 jaar
9 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar
10 Bij aansluiting vóór de leeftijd van 45 jaar
11 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder
12 Bij aansluiting vóór leeftijd van 46 jaar
13 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder
14 Bij aansluiting tussen 60 jaar of ouder
15 Bij aansluiting tussen 60 jaar of ouder
16 Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige verzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar
17 Bij aansluiting na 60 jaar
18 Bij aansluiting na 70 jaar
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LEEFTIJD
45-jarige
55-jarige

25-jarige

35-jarige

65-jarige

≥ 75 jaar

CM-Hospitaalplan

104,04 euro

104,04 euro

104,04 euro

118,08 euro

202,68 euro
263,52 euro19

218,28 euro

394,44 euro

731,04 euro

182,28 euro

182,28 euro

225,24 euro
337,92 euro23

395,40 euro
672,24 euro24

195,84 euro

195,84 euro

195,84 euro

Hospitaal-Plus 200 (Liberale Mutualiteiten)

113,76 euro

170,40 euro

170,40 euro

HospiPlus + AmbuPlus (Vlaamse Neutrale

57,96 euro

193,44 euro

193,44 euro

240,48 euro28
360,96 euro29
205,32 euro
277,20 euro34
252,36 euro37

438,48 euro30
745,44 euro31
362,52 euro
682,92 euro35
418,56 euro
520,8 euro38

300,72 euro
360,96 euro20
451,08 euro21
731,04 euro
994,80 euro22
395,40 euro
672,24 euro25
873,72 euro26
974,64 euro27
438,48 euro32
745,44 euro33
528,60 euro
764,4036
418,56 euro
654,12 euro39

KliniPlanPlus (SocMut Limburg, Antwerpen,

183,12 euro

218,28 euro

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen)
HospiMut Plus (Socmut Brabant)

182,28 euro

Hospitalia Plus (Landsbond Onafhankelijke

POLIS

Mutualiteiten)

Ziekenfondsen)

Terugbetaling
ereloonsupplementen
Max. 100%
Max. 200%
Max. 300%

Max. 300%
Max. 200%
Max. 200%

Bij aansluiting na de 60e verjaardag
Bij aansluiting na 60e verjaardag
21 Bij aansluiting na 66e verjaardag
22 Bij aansluiting vanaf 66 jaar indien de persoon voorheen niet aangesloten was bij een gelijkaardige verzekering
23 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar
24 Bij aansluiting tussen 60 en 64 jaar
25 Bij aansluiting tussen 60 en 64 jaar
26 Bij aansluiting tussen 66 en 70 jaar
27 Bij aansluiting vanaf 71 jaar
28 Bij aansluiting voor de leeftijd van 46 jaar
29 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar
30 Bij aansluiting vóór de leeftijd van 45 jaar
31 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder
32 Bij aansluiting vóór leeftijd van 45 jaar
33 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder
34 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar
35 Bij aansluiting tussen 60 jaar of ouder
36 Bij aansluiting tussen 60 jaar of ouder
37 Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige verzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar
38 Bij aansluiting na 65 jaar en voorheen niet aangesloten bij een gelijkaardige verzekering
39 Bij aansluiting na 70 jaar en voorheen niet aangesloten bij een gelijkaardige verzekering
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