
Eén op 10 Belgen werd afgelopen jaar gehospitaliseerd. 
Wie geen aanvullende hospitalisatieverzekering heeft, 
blijft algauw achter met een financiële kater. 

Een hospitalisatieverzekering bij Hospitaal-Plus, dat is 
een maximale dekking tegen een minimale premie. Wij 
staan open voor alle leden van de Liberale Mutualiteit. 
Ook wie reeds een ziekte of aandoening heeft, is wel-
kom bij Hospitaal-Plus.

Hospitaal-Plus biedt verschillende verzekeringsformules 
aan, elk met een aangepaste dekking. Ontdek zelf welke 
formule het best aansluit bij jouw noden.

Hospitaal-Plus 100, dat is:
- Jaarlijkse vergoeding van kosten voor ziekenhuisop-

name tot € 15.000
- Geen vrijstelling (franchise) bij verblijf in een kamer 

voor twee of meer personen, vrijstelling van € 150 
bij opname met verblijf in een eenpersoonskamer 

- Kamersupplementen en erelonen volledig vergoed, 
ereloonsupplementen terugbetaald tot 100% van het 
wettelijk tarief

- Voor- en nazorg, van een maand voor tot drie maan-
den na ziekenhuisopname, jaarlijks vergoed tot € 
575

- Bij ernstige ziekte tussenkomst tot € 5000 per jaar 
voor kosten gemaakt buiten ziekenhuisopname, bo-
venop het jaarplafond van € 15.000

- Forfaitaire tussenkomst van € 250 bij thuisbevalling
- Forfaitaire vergoeding van € 140 voor kraamzorg 
- Kosten voor opname naar aanleiding van voorafbe-

staande aandoening, ziekte of toestand vergoed bij 
verblijf in een kamer voor twee of meer personen

- Aangepast vervoer om dringende medische redenen 
(liggend vervoer) vergoed tot € 255 per jaar

- Levenslang een voordelige premie als je aansluit 
vóór je 60e verjaardag

- Geen leeftijdsgrens voor nieuwe leden

Hospitaal-Plus 200, dat is:
- Jaarlijkse vergoeding van kosten voor ziekenhuis-

opname tot € 25.000
- Geen vrijstelling (franchise) bij verblijf in een ka-

mer voor twee of meer personen, vrijstelling van 
€ 150 bij opname met verblijf in een eenpersoons-
kamer 

- Kamersupplementen en erelonen volledig vergoed, 
ereloonsupplementen terugbetaald tot 200% van 
het wettelijk tarief

- Voor- en nazorg, van een maand voor tot drie 
maanden na ziekenhuisopname, jaarlijks vergoed 
tot € 750

- Bij ernstige ziekte tussenkomst tot € 7000 per jaar 
voor kosten gemaakt buiten ziekenhuisopname, 
bovenop het jaarplafond van € 25.000

- Forfaitaire tussenkomst van € 500 bij thuisbeval-
ling

- Forfaitaire vergoeding van € 140 voor kraamzorg

- Kosten voor opname naar aanleiding van vooraf-
bestaande aandoening, ziekte of toestand vergoed 
bij verblijf in een kamer voor twee of meer perso-
nen

- Aangepast vervoer om dringende medische rede-
nen (liggend vervoer) vergoed tot € 255 per jaar

- Levenslang een voordelige premie als je aansluit 
vóór je 50e verjaardag 

Ziekenhuisopname? 
Maak je geen zorgen 

over de kosten



Hospitaal- 

Plus
De hospitalisatie-
verzekering van de 
Liberale Mutualiteit

Aansluiten?
Als lid van de Liberale Mutualiteit kun je gemakkelijk 
aansluiten bij Hospitaal-Plus. Ga snel langs bij je zie-
kenfonds en vraag er het verzekeringsvoorstel. Ben 
je ouder dan 66 jaar, dan kun je enkel aansluiten bij 
Hospitaal-Plus 100. Voor de andere formules geldt er 
een leeftijdsgrens van 65 jaar (aansluiten vóór 66ste 
verjaardag), behalve voor wie overstapt van een ge-
lijkaardige verzekering bij een ander ziekenfonds.
Al onze verzekeringen hebben een wachttermijn van 
drie maanden. Die is niet van toepassing voor wie 
tot zijn aansluiting bij Hospitaal-Plus een gelijkaardi-
ge  hospitalisatieverzekering had. De wachttijd vervalt 
ook bij ongevallen of bepaalde acute besmettelijke 
ziekten.

!!Gratis hospitalisatie-
verzekering voor kinderen 
jonger dan 8 jaar! 
Indien één van de ouders bij Hospitaal-Plus 
verzekerd is, geldt er een premievrijstelling 
voor kinderen jonger dan 8 jaar voor hetzelf-
de product. Indien je jezelf als ouder verzekert, 
geniet(en) je kind(eren) meteen mee van een 
gratis hospitalisatieverzekering! 

Meer weten?
Vraag onze uitgebreide brochure  
in je ziekenfonds.
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Hospitaal-Plus

Hôpital Plus

Deze producten worden aangeboden door VMOB Hospitaal-Plus, erkend door de 
Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) voor de takken 2 en 18 onder het 
 nummer 450/01. De Liberale Mutualiteiten, aangesloten bij de Landsbond van 
 Liberale Mutualiteiten, zijn erkend als verzekeringsagent voor VMOB Hospitaal-Plus.


