
Artikel 45 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen voorziet dat verzekeraars verplicht zijn om transparant te 
zijn op het vlak van segmentatie. Segmentatiecriteria hebben tot doel om het risicoprofiel van een nieuwe klant te bepalen. 
Ze zijn objectief vastgesteld. Deze criteria vormen de basis om te toetsen of het risico kan verzekerd worden en/of tegen welk 
tarief. Overeenkomstig het voornoemde artikel deelt de VMOB Hospitaal-Plus de segmentatiecriteria mee die gekoppeld zijn 
aan de aanvaarding en tarifering. Daarnaast deelt zij ook deze mee die een impact hebben op de omvang van de waarborg.

1. Leeftijd

De kosten en uitgaven nemen toe naarmate de verzekerde ouder wordt. De leeftijd van de verzekeringsnemer en verzeker-
de(n) kan een invloed hebben op de aanvaarding en tarifering. Om die reden bepaalt de leeftijd waarop een verzekering wordt 
aangegaan (“de instapleeftijd”) mee de hoogte van de premie. Hoe jonger men is bij het aangaan van een verzekering, hoe 
lager de premie, ook verder bij het ouder worden.

VMOB Hospitaal-Plus heeft ervoor gekozen om geen leeftijdsvoorwaarde in te bouwen voor haar kostendekkende hospitalisa-
tieverzekering Hospitaal-Plus 100. Voor de kostendekkende hospitalisatieverzekeringen Hospitaal-Plus 200 en Hospitaal-Plus 
Franchise is er wel een leeftijdsvoorwaarde: men moet zich aansluiten vóór zijn/haar 66ste verjaardag.

Bij de tandzorgverzekering Denta Plus, moet men zich aansluiten vóór zijn/haar 65ste verjaardag.

De leeftijdsvoorwaarde vervalt wanneer de verzekeringsnemer en zijn eventuele gezinsleden voorafgaand aan de aanvullende 
ziektekostenverzekering van VMOB Hospitaal-Plus, aangesloten was bij een gelijkaardige aanvullende ziektekostenverzeke-
ring van de voorgaande mutualiteit.

2. Gezondheidstoestand van de verzekeringsnemer/verzekerde(n)

De medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand geven de VMOB Hospitaal-Plus een beeld op uw eventuele 
toekomstige medische behandelingen. Omdat de gezondheidstoestand een invloed kan hebben op toekomstige medische 
uitgaven, moet er een medische vragenlijst ingevuld worden bij aansluiting.

VMOB Hospitaal-Plus weigert niemand of sluit niemand uit op basis van zijn/haar medisch verleden. Wie echter verzekerd is 
bij Hospitaal-Plus 100 of 200 en opgenomen wordt voor een ziekte of aandoening die al bestond van vóór het afsluiten van 
deze verzekeringen bij de VMOB Hospitaal-Plus, krijgt voor dergelijke opnames gedurende de eerste vijf jaar van de verze-
kering geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen verbonden aan een éénpersoonskamer. Kiest men voor een 
tweepersoonskamer, dan speelt de gezondheidstoestand geen rol voor de dekking.  In geval van een zwangerschap die al 
van voor de aanvang van deze verzekeringen bestond, bedraagt deze periode geen vijf jaar, maar negen maanden.

Bestaande aandoeningen geven geen aanleiding tot een hogere premie, noch tot een uitsluiting. Een verzekeringscontract 
kan steeds onderschreven worden, ongeacht uw gezondheidstoestand.

3. Gelijkaardige mutualistische hospitalisatieverzekering – 
gelijkaardige commerciële hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatie en/of tandzorgverzekering die een verzekeringnemer voorafgaand aan zijn toetreding tot een verzekerings-
product van VMOB Hospitaal-Plus had, kan ofwel mutualistisch van aard zijn, ofwel commercieel.
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Die aard van de verzekering waarbij de verzekeringsnemer voorafgaand aan zijn aansluiting bij een verzekering van VMOB 
Hospitaal-Plus was aangesloten, heeft een invloed op de wachttijd die moet worden doorlopen, op de waarborg van een 
vooraf bestaande ziekte, aandoening of van een vooraf bestaande zwangerschap, en op de leeftijdsvoorwaarde.

3.1. De wachttijd
Of die voorgaande verzekering mutualistisch was, dan wel commercieel, maakt geen verschil uit op het vlak van de eventuele 
vrijstelling of verkorting van de wachttijd bij toetreding tot een verzekering van VMOB Hospitaal-Plus.

Bij de kostendekkende hospitalisatieverzekeringen Hospitaal-Plus 100, Hospitaal-Plus 200 en Hospitaal-Plus Franchise, geldt 
er een algemene wachttijd van 3 maanden. Deze wachttijd kan vervallen ingeval de verzekerde tot voor het contract Hospi-
taal-Plus een gelijkaardige mutualistische of commerciële hospitalisatieverzekering had en op voorwaarde dat:
 - er geen onderbreking was tussen de twee verzekeringen;
 - de verzekerde minstens 3 maanden verzekerd was bij de voorgaande verzekering en in orde was met de betaling van de 

verschuldigde premies.

Was de voorgaande verzekeringsperiode korter, dan wordt het aantal volledige maanden in mindering gebracht van de al-
gemene wachttijd bij Hospitaal-Plus.

Bij de tandzorgverzekering Denta Plus, geldt er een wachttijd van 6 of 12 maanden, naargelang de categorie van tandzorgen. 
Deze wachttijd kan vervallen ingeval de verzekerde tot voor het contract Denta Plus een gelijkaardige mutualistische of com-
merciële tandzorgverzekering had en op voorwaarde dat:
 - er geen onderbreking was tussen de twee verzekeringen;
 - de verzekerde minstens 6 of 12 maanden (afhankelijk van de categorie tandzorgen) verzekerd was bij de voorgaande 

verzekering en in orde was met de betaling van de verschuldigde premies.

Was de voorgaande verzekeringsperiode korter, dan wordt het aantal volledige maanden in mindering gebracht van de alge-
mene wachttijd bij Denta Plus.

3.2. De waarborg van vooraf bestaande ziekte of aandoening  
of vooraf bestaande zwangerschap en leeftijdsvoorwaarde

Ingeval van een overstap van een gelijkaardige mutualistische kostendekkende hospitalisatie- of tandzorgverzekering naar 
één van de kostendekkende ziektekostenverzekeringen van Hospitaal-Plus, wordt de periode waarin de terugbetalingsregels 
in geval van een vooraf bestaande ziekte of aandoening kunnen toegepast worden (5 jaar of 9 maanden ingeval van een 
vooraf bestaande zwangerschap), verminderd met het aantal volledige maanden dat men verzekerd was bij de voorgaande 
hospitalisatieverzekering. 

In geval van een overstap van een gelijkaardige commerciële kostendekkende hospitalisatieverzekering wordt de voormelde 
regel niet toegepast.

Bij de tandzorgverzekering Denta Plus gelden er geen beperkingen op grond van een vooraf bestaande ziekte of aandoening.

Het segmentatiecriterium ‘voorafgaande verzekering’ is gebaseerd op de overweging dat de keuze om te veranderen 
van ziekenfonds vrij is en mag niet worden beperkt. Daarenboven biedt een aanvullende ziektekostenverze-
kering een levenslange waarborg, ook wanneer de verzekerde verandert van ziekenfonds. Wie verandert 
van ziekenfonds kan echter niet aangesloten blijven bij de aanvullende ziektekostenverzekering van 
het voorgaande ziekenfonds en moet daarom vlot kunnen overstappen naar een gelijkaardige 
verzekering van het nieuwe ziekenfonds.

Om diezelfde redenen is er bij de toetreding geen leeftijdsvoorwaarde voor 
wie tot aan de toetreding bij een aanvullende ziektekostenverzekering 
van VMOB een gelijkaardige verzekering had bij het voorgaande 
ziekenfonds.
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