
Wat te doen?

Word je opgenomen in het ziekenhuis of heb je dringende 
medische zorg nodig? 

STAP 1: Verwittig de Mutas-alarmcentrale binnen de 48 uur. 

          

STAP 2: Bezorg bij terugkeer aan je LM-kantoor: 
• de originele facturen en betaalbewijzen;
•  een kopie van het voorschri�  voor geneesmiddelen

en behandeling.

Voorafgaand akkoord van de Mutas-alarmcentrale is nodig bij:
•  vervangen/herstellen van een prothese: terugbetaling tot 375 euro
 • tandprothese: terugbetaling tot 100 euro
 • vervangen/herstellen van een bril (indien terugbetaald door de 

ziekteverzekering): terugbetaling tot 375 euro
 • extra vervoers- en verblij� osten: terugbetaling tot 1.100 euro

Heb je vragen? 
Neem contact op met je LM-kantoor
www.lm.be

De Mutas-alarmcentrale is 24/24u bereikbaar
0032 2 272 09 00
assistance@mutas.be
www.mutas.be/online/nl

Opname met operatie? 
Verwittig de alarmcentrale voor je geopereerd wordt.

Deze folder bevat enkel de voornaamste bepalingen over de terugbetaling 
van medische bijstand in het buitenland. Bij twijfel of betwisting gelden 
onze statuten. 
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Medische

reisbijstand

ZORGELOOS
OP REIS

Mutas

www.lm.be

Voorwaarden geldig vanaf 01/01/2021

COVID-19
Check het reisadvies op 

www.diplomatie.belgium.be

Onbeperkte dekking van je medische kosten 
voor dringende en onvoorziene medische hulp

Ambulante zorg: raadpleging bij een dokter of aankoop van 
geneesmiddelen
• Als je EZVK niet wordt aanvaard, betaal jij de kosten. Mutas betaalt 

je nadien via je ziekenfonds terug.
•  Hou rekening met een franchise van 25% van de factuur voor

ambulante zorg meer dan 15 dagen voor of na een hospitalisatie of 
als de ambulante zorg geen verband houdt met de hospitalisatie.

Ziekenhuisopname
•  Neem contact op met de Mutas-alarmcentrale binnen de 48u nadat 

je opgenomen bent. Zo regelt Mutas alle kosten die verbonden zijn 
aan je opname.

•  Hou rekening met een franchise van 50 euro.
•  Je betaalt geen bijkomende franchise voor ambulante zorg binnen 

de 15 dagen voor of na de hospitalisatie.

Dialysebehandeling en zuursto� herapie
•  Mutas organiseert jouw behandeling tijdens je vakantie, op 

voorwaarde dat de reis geen risico vormt voor je gezondheid. Neem 
tijdig contact op met de Mutas-alarmcentrale voor je vertrekt.  

•  Maximum 42 dagen per jaar.
•  Hou rekening met een franchise van 50 euro.

Repatriëring om medische redenen of bij overlijden
Hou rekening met een franchise van 50 euro.

Eerste telefonische contact met de Mutas-alarmcentrale
Je ontvant een terugbetaling tot 12 euro.

    

In sommige situaties heb je geen recht op terugbetaling
Meer info: www.lm.be > goed verzekerd op reis



WORLD 
ASSISTANCE 

CARD

VOOR DRINGENDE MEDISCHE BIJSTAND
POUR L’ASSISTANCE MÉDICALE URGENTE
MELDING BINNEN DE 48u / APPELER DANS LES 48h

Tel: 0032 2 272 09 00 (24h/24)
Fax: 0032 (0)2 270 03 05, E-mail: assistance@mutas.be
U hebt recht op bijstand als u in orde bent met de ziekteverzekering en uw ziekenfondsbijdrage.
Valable uniquement si en ordre de cotisation auprès de votre mutualité. 

WWW.MUTAS.BE

Hoe lang is de EZVK geldig? Wat als ik de kaart vergeten ben?
Je vindt het antwoord op al je vragen op www.lm.be > goed 
verzekerd op reis > Europese ziekteverzekeringskaart Hoe lang is mijn kaart geldig? Wat als ik op cruise vertrek? 

Je vindt het antwoord op al je vragen op www.lm.be > goed
verzekerd op reis > Mutas

Wanneer is de EZVK geldig?
• Onvoorziene medische zorg, onder de voorwaarden en tegen

de kosten die gelden in het vakantieland;
• Tijdelijk verblijf in het buitenland: vakantie, werk, studies...

Je kan bij Mutas terecht voor: 
•  onbeperkte dekking van jouw kosten voor dringende en

onvoorziene medische hulp;
•  repatriëring om medische redenen;
• informatie en medisch advies;
•  hulp met het invullen en versturen van documenten voor de

terugbetaling van medische zorg;
• overleg met de zorgverleners ter plaatse;
•  contact met jouw familie indien nodig.

Checklist voor je vertrek

Vertrek zorgeloos op vakantie met deze handige checklist!

Check je reisdocumenten
Tip: maak een kopie van je ID-kaart, paspoort, rijbewijs en visum

Check je vaccinaties
Ga na welke vaccinaties je nodig hebt voor je vakantieland. Voor
vaccins die in België erkend zijn ontvang je een terugbetaling van LM.
Meer info: www.lm.be > terugbetalingen vaccinaties

LM-ledenbijdrage betaald?
Als je in orde bent met je ledenbijdrage, dan kan je rekenen op 
medische reisbijstand Mutas. 

Check het reisadvies voor jouw vakantiebestemming 
Surf naar www.diplomatie.belgium.be

Vraag tijdig je Europese ziekteverzekeringskaart aan
Surf naar www.lm.be > EZVK aanvragen 

Neem de Mutas-kaart mee die je in deze folder vindt
Tip: voeg het nummer van de Mutas-alarmcentrale toe aan je 
gsm-contacten. 

Registreer je via TravellersOnline
Surf naar www.travellersonline.diplomatie.be

Stel je reisapotheek samen
Een handig overzicht vind je op www.lm.be

Met de kinderen op reis?
Vraag tijdig de kids-ID aan bij je gemeente voor kinderen jonger 
dan 12 jaar.

Ben je arbeidsongeschikt?
A� ankelijk van je bestemming breng je de adviserend arts van LM 
op de hoogte of vraag je zijn expliciete toestemming voor je vertrekt.
Meer info: www.lm.be > wat te doen bij > arbeidsongeschikt > mag 
ik op reis?

Europese ziekteverzekeringskaart    
                                

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bewijst dat je in orde 
bent met de wettelijke ziekteverzekering. De EZVK is gratis en gee�  
recht op terugbetaling van de kosten door een buitenlands
ziekenfonds.

In welke landen?
De EZVK is geldig in de EU-landen en in het Verenigd Koninkrijk, IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Voor wie? 
De EZVK is persoonsgebonden. Vraag ze tijdig aan voor elk gezinslid.

Hoe aanvragen? 
• via het aanvraagformulier
• via het e-Loket
• via je LM-kantoor

Medische reisbijstand Mutas                                    

De World Assistance Card biedt jou kwaliteitsvolle medische
bijstand en begeleiding in geval van ziekte, ongeval of een
ziekenhuisopname tijdens jouw vakantie in het buitenland. 

In welke landen? 
Je vindt een overzicht van alle landen op www.lm.be > goed
verzekerd op reis > Mutas > landen en regio’s

Voorwaarden 
• Je woont in België of in het buitenland en je bent in orde met de 

verplichte ziekteverzekering.
• Je hebt je LM-ledenbijdrage betaald.
•  Het doel van je verblijf is ontspanning (geen zakenreis) of studies. 
•  Je gedraagt je correct. 


