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Hoe een aanvraag tot tegemoetkoming indienen
bij VMOB Hospitaal-Plus ?
Voor een hospitalisatiedossier bij Hospitaal-Plus 100/200/Franchise
-- U dient in het bezit te zijn van de volgende documenten :
•
de aanvraag tot tegemoetkoming, bij elke hospitalisatie door u in te vullen met vermelding van uw gegevens.
•
een medisch attest, in te vullen bij elke hospitalisatie door uw behandelend arts of door uw huisarts.
•
een hospitalisatieverslag, indien het medisch attest over onvolledige gegevens beschikt of ingeval van een aanvraag tot erkenning van een ernstige ziekte. Het overmaken van een hospitalisatieverslag kan de afhandeling van
uw dossier bespoedigen.
•
de originele ziekenhuisfactuur of een kopie ervan waarop uw verblijfskosten staan vermeld die aan het ziekenfonds
worden aangerekend (de factuur wordt slechts twee tot drie maanden na uw hospitalisatie verzonden).

Hôpital Plus

Voor een dossier met betrekking tot de voor- en nazorg
bij Hospitaal-Plus 100/200/Franchise
-- Maak gebruik van het formulier « aanvullende kosten » en vul het volledig in om uw aanvraag in te dienen.
-- Het gaat om ambulante kosten die 1 maand vóór de hospitalisatiedatum en tot 3 maanden na het einde van de hospitalisatie werden verstrekt en die betrekking hebben op deze hospitalisatie. Deze kosten worden enkel vergoed indien een
aanvraag tot tegemoetkoming voor een hospitalisatie reeds werd ingediend bij VMOB Hospitaal-Plus.
•
kwijtingen ziekenfonds (medisch certificaat dat het verband attesteert tussen de hospitalisatie en kinesitherapie,
oftalmologie of tandzorgen),
•
facturen zonder verblijfskosten,
•
BVAC-attesten van de apotheker,
•
facturen van laboratoriumonderzoeken.

Voor een dossier met betrekking tot de ambulante zorgen
in het kader van een ernstige ziekte, erkend door VMOB Hospitaal-Plus
bij Hospitaal-Plus 100/200/Franchise
-- Maak gebruik van het formulier « aanvullende kosten » en vul het volledig in om uw aanvraag in te dienen.
•
heeft betrekking op alle voor- en nazorgen, inbegrepen de verplaatsingskosten (niet-dringend ziekenvervoer),
•
huur van materiaal (niet voor de aankoop van materiaal).
-- Ingeval van een hospitalisatie met overnachting, is het van belang een volledig dossier voor hospitalisatie in te dienen
(zie eerste punt).

Voor een hospitalisatiedossier bij Dagforfait Basis en Plus
-- U dient in het bezit te zijn van de volgende documenten :
•
de aanvraag tot tegemoetkoming, door u bij elke hospitalisatie in te vullen met vermelding van uw gegevens,
•
de originele ziekenhuisfactuur of een kopie ervan waarop de verblijfkosten gefactureerd aan uw ziekenfonds staan
vermeld (de factuur wordt slechts twee tot drie maanden na uw hospitalisatie verstuurd),
•
indien u ook een kostendekkende verzekering Hospitaal-Plus 100/200/Franchise hebt onderschreven, dient er een
bijkomende aanvraag tot tegemoetkoming ingediend te worden (één aanvraag per type verzekering).

Voor een dossier Denta Plus
-- U dient in het bezit te zijn van de volgende documenten :
•
de aanvraag tot tegemoetkoming Denta Plus, ingevuld :
»» op de voorzijde door uw tandarts,
»» op de achterzijde door uzelf.
•
de kwijting van uw ziekenfonds indien het om vergoedbare (RIZIV) verstrekkingen gaat,
•
een gedetailleerde factuur van de tandarts indien het om niet-vergoedbare (RIZIV) tandzorgen gaat

Voor een dossier Hospitaal-Plus Continuïteit
-- Gelieve de volgende documenten over te maken:
•
aanvraag tot tegemoetkoming Hospitaal-Plus Continuïteit
•
een kopie van de afrekening van de collectieve hospitalisatieverzekeraar
•
een kopie van de ziekenhuisfactuur

Algemeen
-- In elk geval dient u steeds uw facturen volledig te betalen aan het ziekenhuis of aan de zorgverstrekker. Hospitaal-Plus
vergoedt nooit rechtstreeks aan het ziekenhuis of aan de zorgverstrekker.
-- Om de afhandeling van uw schadedossier te bespoedigen, gelieve een volledig dossier met de originele factuur of facturen te bezorgen.
-- Indien u moeilijkheden ondervindt om uw dossier te vervolledigen, aarzel niet om contact op te nemen met een van
onze medewerkers of uw lokale ziekenfondsadviseur.
-- Voor alle vragen in verband met de tarifering van uw « aanvraag » of de berekening van de tussenkomst, aarzel niet om
contact op te nemen met uw dossierbeheerder bij VMOB Hospitaal-Plus.
-- Alle aanvraagformulieren zijn beschikbaar op onze website www.lm.be, bij uw lokale kantoor van uw ziekenfonds of
kunnen op eenvoudig verzoek met de post worden overgemaakt.

